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JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendkívüli nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2015. július 3. 14 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Igari Léna képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 

Fritz Gábor Hatósági Irodavezető 

Kósa László Bicske Városi TV  

Molnár Enikő Pü. és Költségvetési Iroda vezető 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen, melyet két 

napirendi ponttal hívtak össze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. 

Szabó Attila jelezte, hogy nem tud a mai nap folyamán a képviselő-testületi ülésen részt 

venni. Kéri a képviselő társakat, aki a napirenddel egyetért azt kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 

az alábbi napirendet:  
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Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

216/2015. (VII. 03.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 2015. július 3-i rendkívüli ülés napirendjének elfogadása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 3-i rendkívüli nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1) A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és a Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

2) A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszüntetéséről és 

központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására közbeszerzési eljárás megindításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend 

A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és a Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola energetikai korszerűsítésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly átadja a szót a jegyzőnek, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán: A korábbi képviselő-testületi ülésen már foglalkoztak a kérdéssel. 

Egyrészt arról döntött a testület, hogy a pályázaton indul és biztosítja az önrészt, másrészt, 

hogy közbeszerzési eljárást indítanak. A közbeszerzési eljárás lezárult, sajnos ajánlat nem 

érkezett, ezért a képviselő-testületnek érvényteleníteni kell az eljárást. Erről szól az 

előterjesztés első része. Második része pedig arról szól, hogy újból megindítják ezt a 

közbeszerzést, reményeik szerint még az idén be is fejezhető lenne ez a beruházás és a 

vonatkozó támogatás lehívható lenne.  

 

Pálffy Károly: mindegyik meghívottat megkérdeztek, hogy mi volt az oka annak, hogy nem 

nyújtottak be pályázatot, és mindegyik pályázó szinte ugyan ezt nyilatkozta, hogy egyrészt az 

időbeni elhatárolások, melyet szeptember 30-ai határidővel határoztak meg, az nagyon 

nehezen vagy lehetetlen volt tartani. Másrészt pedig a műszaki tartalom olyan terhelést 

jelentett volna, ami 150 millió forint feletti összeg, és nem fért volna bele az eljárási rendbe. 

Ezért egyeztettek a műszaki felmérést végzőkkel, újraszámolták, illetve műszaki 

változtatásokat javasolnak, mellyel ugyan úgy meg tudnak felelni a pályázati kritériumoknak, 

viszont érdemben tudja csökkenteni a pályázati összeget, vagyis a bekerülési összeget. 

Megnyitná a napirend felett a vitát, a képviselő társaké a szó. Nem lát jelentkezőt, sorban 

tenné fel a határozati javaslatokat, először a lefolytatott közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

szóló határozati javaslatot, mely név szerinti szavazást indokol. Kéri a jegyzőt, hogy a 

neveket olvassa fel. 
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Dr. Révész Zoltán jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők 

„igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazatokat a névsoron 

feltüntetni, majd a névsorral együtt az ülés vezetőjének átadja. 

 

Pálffy Károly polgármester kihirdeti a szavazás eredményét.  

A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv a képviselő-testületi jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodom  

 

Az elfogadott döntés: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

217/2015. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és a Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére indított közbeszerzési eljárás 

elbírálása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 120/2015. (V.07.) határozatában döntött a 

Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és a Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola energetikai korszerűsítésére közbeszerzési eljárás megindításáról. 

A képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, 

hogy az ajánlattételi határidőig nem érkezett be ajánlat. 

Az eljárásról készült összegzést a határozat melléklete tartalmazza. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. július 3. 

 

Pálffy Károly: a következő határozati javaslat az új közbeszerzés megindításáról szól. Ez 

nem igényel név szerinti szavazást, aki támogatja a közbeszerzés ismételt megindítását, az 

kéri jelezze.  Egyhangúlag elfogadták.  

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodom  

 

Az elfogadott döntés: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

218/2015. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és a Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete testület a közbeszerzésekről szóló 

2011.CVIII. törvény 40.§ (3)-(4) bekezdései, Harmadik Része, valamint a 122. § (7) 

bekezdése a) pontja a Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és a Csokonai 

Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére tárgyában feltételes, hirdetmény 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít A képviselő-testület a felhívást az alábbi 

szervezetek részére küldi meg: 

 West Hungária Bau Kft.(székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) 

 Mészáros és Mészáros Kft. (székhely: 8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.) 

 Bogca Bau Kft. (székhely: 2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 61/D.) 

2. A képviselő-testület a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli 

ki: 

 A Bizottság elnöke és egyben a közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Csúz 

Réka (ÉSZ-KER Kft.) 

 A jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Kelemen Péter 

 A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Molnár Enikő 

 A közbeszerzési tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Ónodi Szabó Lajos 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindítására. 

Felelős: polgármester 

Határidő azonnal 

 

2. Napirend 

A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszüntetéséről és központi 

orvosi ügyeleti feladatok ellátására közbeszerzési eljárás megindításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: megkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán: hasonlóan a Vértes Többcélú Társulással kapcsolatos döntésekről, itt is 

javasolják a társulási forma megszüntetését. Minősített többséggel kell dönteni. A feladat 

ellátása továbbra is megvalósulna, akként, ahogy Vértesboglár, Bodmér és Csákvár is 

csatlakozott az ellátáshoz. A feladatellátási szerződések kerülnének megkötésre az 

önkormányzatokkal. A vonatkozó előterjesztést az érintett önkormányzatok is megtárgyalták, 

ők is javasolják a társulás megszüntetését 2015. augusztus 31-ei dátummal, illetőleg 
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támogatják a szerződés megkötését. Ez még biztosan vissza fog kerülni a képviselő-testület 

elé. Az előterjesztés másik része a közbeszerzés kiírásáról szól, ezzel kapcsolatban is 

egyeztettek az érintett településekkel, a korábbi tartalommal kerül kiírásra a közbeszerzés, 

annyi változtatás történt, ami Bicske város önkormányzatának mindenképpen előnyös, hogy a 

szolgáltatási díjat közvetlenül az érintett településektől szedi be a szolgáltató, nem a bicskei 

önkormányzat fogja beszedni ezeket. Ehhez kéri a képviselő-testületnek a jóváhagyását.  

 

Pálffy Károly: a társulás megszüntetése és a feladatellátási szerződésnek a létrehozásával a 

bürokráciát tudnák jelentős mértékben csökkenteni. Nem csak arról van szó, hogy a 

polgármestereknek vagy a képviselőknek nem kell kéthavonta összeülni, hanem a hivatali 

kollégáknak jelentős munkateher-csökkentést is jelent. Megnyitná a napirend felett a vitát, 

nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak. Legelőször a Bicske és Környéke Központi Orvosi 

Ügyeleti Társulás megszüntetéséről szóló határozati javaslatot, aki elfogadja, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

219/2015. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszüntetéséről  

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Bicske és Környéke 

Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszűntetésére és kapcsolódó döntéseire vonatkozó 

előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:  

 

I. 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestülete: 

 

 Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Mány Község Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Szár Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Tabajd Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

 Újbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Vál Község Önkormányzat Képviselőtestületével, 

 Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

 Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületével 

 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 

 

megállapodik abban, hogy a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás Bicskén 2013. 

július 28-napján kelt – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási 

Megállapodását a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. 
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törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás 7.1. a) pontja 

alapján közös megegyezéssel 2015. augusztus 31-i hatállyal megszüntetik.  

 

II. 

 

Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselőtestülete általi 

elfogadásával az önálló jogi személyiségű:  

 

Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 

- melynek székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 4. sz., továbbiakban: Társulás –  

 

2015. augusztus 31.-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a 

volt tagi Önkormányzatok.  

 

1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2015. augusztus 31. -

napjáig vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  

 

2. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 

4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval 

kapcsolatos feladatokat a Bicskei Polgármesteri Hivatal készíti el.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a I. és II. pontban foglalt döntéseket 

tartalmazó a Társulás megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra vonatkozó 

Megállapodás aláírására. 

III. 

 

1. A Képviselő-testület dönt arról, hogy 2015. szeptember 1-i hatállyal a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ügyeleti feladat közszolgáltatás ellátására az Mötv. 41. § (6) bekezdése 

alapján a I. pontban felsorolt önkormányzatokkal, továbbá Csákvár Város, Vértesboglár 

Község, Bodmér Község és Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületeivel feladat 

átvételi megbízási szerződést – továbbiakban: Mötv. 41. § (6) bekezdés szerinti 

feladatátadási megbízási szerződés - kíván kötni.  

 

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés szerinti központi 

orvosi ügyeleti feladatellátás egészségügyi szolgáltatóval kötendő feladat ellátási 

szerződés útján valósítandó meg a jelenlegi – 2015. augusztus 31-napjáig - 

egészségügyi szolgáltatóval fennálló szerződésben foglalt szakmai tekintetben, az 

ügyeleti időtartamban és a szolgáltatás színvonalát tekintve azonos feltételek mellett.  

 

3. A Képviselő-testület a III/1. pontban nevesített önkormányzatok Képviselőtestületeinek 

a 2. pont szerinti egészségügyi szolgáltató kiválasztására a közbeszerzési eljárás – teljes 

körű lefolytatására vonatkozó felkérését és felhatalmazását elfogadja, a közbeszerzési 

eljárást lefolytatja.  

 

4. A Képviselő-testület az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján – a I. pontban felsorolt 

önkormányzatokkal, továbbá Csákvár Város, Vértesboglár Község, Bodmér Község és 

Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületei, mint megbízók és Bicske Város 

Önkormányzata, mint megbízott között létrejövő – az 1. pont szerinti feladatátadási 

megbízási szerződésről külön dönt, melynek előterjesztésére felkéri a polgármestert. 
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 Felelős:  polgármester 

 Határidő: 2015. július 31. 

 

Pálffy Károly: a Központi Orvosi Ügyeleti feladatok ellátására közbeszerzési eljárás 

megindításáról szóló határozati javaslatot, aki támogatja, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

220/2015. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására közbeszerzési eljárás megindítása 

 

1. A képviselő-testület a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. § (1) bekezdés 

b) pontja szerint nyílt közbeszerzési eljárást indít Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, 

Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Bicske, Csákvár, Gánt, Bodmér, 

Vértesboglár települések összevont központi orvosi ügyeleti feladatinak ellátására. 

2. Az ajánlattételi felhívást a határozat melléklete tartalmazza. 

3. A képviselő-testület a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli 

ki: 

 A Bizottság elnöke és egyben a közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Csúz 

Réka (ÉSZ-KER Kft.) 

 A jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Kelemen Péter 

 A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Molnár Enikő 

 A közbeszerzési tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Dr. Balogh Gyula 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

 

 

Pálffy Károly polgármester további hozzászólás hiányában megköszöni mindenki munkáját 

és további szép napot kíván, nyílt ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 


