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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. augusztus 14-én 7 óra 30 perc 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Heltai Zsolt képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Molnár Enikő Pü. és Költségvetési Iroda vezető 

Fritz Gábor hatósági irodavezető 

Hegedűs Viktória ügyintéző 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Kósa László Bicske Városi TV  

 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket.  Köszöni, hogy ezen a korai órán megjelentek. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület 10 fővel határozatképes. Kérdezi, hogy aki a kiküldött napirendi pontokkal egyetért, 

szavazzon.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 

az alábbi napirendet:  
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Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

249/2015. (VIII. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Napirend elfogadásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 14-i rendkívüli nyílt 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

 

1) A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításával 

összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

2) A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend 

A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításával összefüggő 

kérdésekről   

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az előterjesztés 

ismertetésére. 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: gyakorlatilag korábban a 238/2015. (VII. 17) képviselő-testületi 

határozatában meghozott döntésről szó, melyet formai szempontból utasított el a cégbíróság. 

Arról van szó, hogy amit legutóbb a határozat mellékleteként fogadtak el, azt most a határozat 

törzsszövegében kell elfogadni. Így már mindennek meg fognak felelni és a bíróság is el fogja 

fogadni. Ennek a meghozatalát kéri. 

 

7 óra 35 perckor dr. Bourgla Ossamah képviselő megérkezett.  

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak aki 

egyetért a határozati javaslattal jelezze.  

 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodom  

 

Az elfogadott döntés: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

250/2015. (VIII. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. alapító okirata módosításával összefüggő 

kérdésekről 

 

 

1.) 

 Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bicskei 

Üdülőtábor Nonprofit Kft. alapító okiratát a 102/2015 (IV.29.) KT. határozatban és a  

238/2015 (VII.17) sz. KT. határozatban foglaltakat részletezve  módosítja az alábbiak 

szerint (az alapító okirat számozását követve, a módosítások  kurzívval): 

 

1. A Társaság feladata (kiegészítés): 

b.) 

Működteti az alapító tulajdonában lévő, Bicske, 3131/1 hrsz. alatt felvett, természetben a 2060 

Bicske, Nagy Károly u. 5. szám alatti ingatlanon lévő Bicskei Tanuszodát.  

Ennek során gondoskodik a tanuszoda rendszeres és jogszabályoknak megfelelő 

üzemeltetéséről, az iskolai úszásoktatás feltételeinek biztosításáról, az uszoda 

karbantartásáról és a működtetés műszaki, személyi és egyéb feltételeinek hiánytalan  

biztosításáról. Az uszoda üzemeltetésének részletes feltételeit a Társaság alapítójával kötendő 

szerződés szabályozza. 

Az ellátandó feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdése alapján közfeladatnak, egyben az alapító önkormányzat által 

ellátandó, kötelező önkormányzati feladatnak minősül. (4. pont: az egészséges életmód 

segítését célzó szolgáltatások; 7. pont: kulturális szolgáltatás, 8. pont:
 

 szociális, 

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 15. pont: sport, ifjúsági ügyek) 

 

3. A Társaság elnevezése (módosítva) 

A Társaság elnevezése: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Rövid név:   Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 

4. A Társaság székhelye, telephelye és fióktelepe (kiegészítve a telephellyel) 

 

Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. sz. 

 

telephely: 2060 Bicske, Nagy Károly u. 5. 

 

Fióktelep: 8251 Zánka, Újhegyi út 21. sz. 
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7. A Társaság tevékenysége (bővítve a kurzívval írt tevékenységekkel) 

 

68.20’08      Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

43.21’08     Villanyszerelés  

43.22’08     Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  

 43.29’08     Egyéb épületgépészeti szerelés 

68.32’08     Ingatlankezelés 

77.21’08     Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

77.39’08     Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

81.10’08     Építményüzemeltetés 

81.21’08     Általános épülettakarítás 

82.11’08     Összetett adminisztratív szolgáltatás 

86.90’08     Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

93.11’08     Sportlétesítmény működtetése  

93.13’08     Testedzési szolgáltatás  

 

13. A Társaság képviseletének módja: az ügyvezetés (kiegészítve új ügyvezetővel) 

13.1. A Társaság ügyvezetői Nagyné Szita Erzsébet 

   anyja: Zolnai Erzsébet 

   szül. Mezőberény, 1956. október 4. 

   Adóazonosító: 8327831399  

   2060 Bicske, Bocskai u. 4. I.em.2. 

Az ügyvezető megbízása 2012. október 1-től határozatlan időtartamra szól, tevékenyégét 

megbízási szerződés alapján látja el. 

    Nagy Attila 

   Anyja:Péter Mária 

   szül. hely és idő:Huedin, 1979.09.02. 

   Adóazonosító: 8411514080 

   Lakhely: 2060.Bicske, Táncsics u.56. 

Az ügyvezető megbízása 2015. július 17. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő 

időtartamra szól, tevékenyégét megbízási szerződés alapján látja el. 

Nagyné Szita Erzsébet önálló aláírási joga az üdülőtábor működtetése körében végzett 

tevékenységekre, míg Nagy Attila önálló aláírási joga a tanuszoda működtetése körében 

végzett tevékenységekre terjed ki. 

Az alapító és az ügyvezetők tudomással bírnak arról, hogy a Ptk. alapján az ügyvezető 

képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy 

jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos. 

Ha a társaságnak több ügyvezetője van, az ügyvezetők önállóan jogosultak az ügyvezetés 

fentiekben meghatározott körében eljárni, azzal, hogy bármelyikük a másik ügyvezető 

tervezett vagy már megtett intézkedése ellen tiltakozhat. Ebben az esetben a tiltakozást az 

alapító képviselő-testülete bírálja el, ennek döntéséig a tervezett intézkedés nem hajtható 

végre. 

http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa
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14. A cégjegyzés módja (pontosítva a két ügyvezető miatt) 

A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az 

ügyvezetők önállóan írják nevüket az aláírás minta szerint. 

 

A Képviselő-testület 

 

2.) 

felhatalmazta a polgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat, a módosító alapító 

okirat, valamint a közszolgáltatási szerződés és a telephely-használati engedély 

aláírására 

 

3.) 

a cégbírósági eljárás lefolytatásával meghatalmazta Dr. Kelemen Péter ügyvédet. 

 

Határidő: kiértesítésre: azonnal 

Felelős: polgármester, Dr. Kelemen Péter ügyvéd 

 

 

 

2. Napirend 

A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Pálffy Károly polgármester: Bicskét és a környékén lévő településeket érintő előterjesztésről 

van szó, melyet a 138-as számon kaptak kézhez. Kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: Július 13-án indult az a közbeszerzés, ami a 15 település orvosi 

ügyelet ellátásával foglalkozik. 4-en kérték ki a dokumentációt, 3 ajánlatot nyújtottak be, 

valamennyi ajánlat vonatkozásában hiánypótlásra került sor. A hiánypótlási eljárás során 

kettő ajánlattevő nyújtott be hiánypótlást. Kettő ajánlat érvénytelen, melynek okai az 

előterjesztésben olvashatóak. Az előterjesztés az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-t javasolja 

nyertesnek kihirdetni, mely ajánlat a hiánypótlás benyújtása után megfelelt a felhívásban 

foglaltaknak. A vonatkozó összeg rendelkezésre áll. Az érintett települések a feladat ellátási 

szerződésben vállalták, hogy az OEP finanszírozáson felüli összeget megfizetik. Ennek kérik 

a jóváhagyását.   

 

Pálffy Károly polgármester: megnyitná a napirend felett a vitát. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő: ez ugyan az a cég, aki most is végzi ezt a feladatot? 

 

Pálffy Károly polgármester: igen. Nem lát több jelentkezőt, kéri szavazzanak. Itt név szerinti 

szavazásra kerül sor. 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye:  
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Bálint Istvánné: igen 

Bárányos József : igen 

Dr. Bourgla Ossamah: igen 

Igari Léna: igen 

Ivanics Imréné: igen 

Iványi Ferenc Tivadarné: igen 

Máté János Szilárd : igen 

Németh Tibor: igen 

Pálffy Károly: igen 

Sulyokné Guba Judit: igen 

Szabó Attila: igen 

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

251/2015. (VIII. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 220/2015. (VII.03.) számú 

határozatában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 121. § 

(1) bekezdés b) pontja szerint nyílt közbeszerzési eljárást indított Alcsútdoboz, Csabdi, 

Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Bicske, Csákvár, Gánt, 

Bodmér, Vértesboglár települések összevont központi orvosi ügyeleti feladatinak ellátására. 

Az eljárást megindító felhívás 2015. július 13-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben 

12123/2015 iktatószámon. 

I. A képviselő-testület a Közbeszerzési Bírálóbizottság véleménye alapján megállapítja, hogy 

a közbeszerzési eljárás érvényesen és eredményesen zárult. 

II. A képviselő-testület nyertes ajánlatevőként az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-t (székhely: 

(4031 Debrecen, István út 6.) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi 

felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és 

a bírálati szempontra tekintettel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 

ajánlatot adta. 

III.  A Fast Medical Group Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) és a Kbt. 74. 

§ (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az egyéb módon nem felel 

meg az ajánlati felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit (Kbt. 

74. § (1) bekezdés e) pont), továbbá az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által 

előírt határidőre nem bocsátotta rendelkezésre (Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pont). 

IV. A Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) 

bekezdés e) és a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy 

az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által 
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előírt formai követelményeit (Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont), továbbá az ajánlattevő az 

ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem bocsátotta rendelkezésre (Kbt. 

74. § (2) bekezdés c) pont). 

V. A szerződés teljesítéséhez szükséges OEP-finaszírozáson felüli összeg megfizetését az 

érintett képviselő-testületek vállalták. 

VI. Az eljárásról készült összegzést a határozat melléklete tartalmazza. 

VII. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 25. 

 

Pálffy Károly polgármester mielőtt megköszönné a megjelenést ezen a reggeli órán, szeretné 

felhívni mindenki figyelmét az augusztus 18-án este 18 órakor a Zetelaki Ezüstfenyő 

Tánccsoport fellépésére a Művelődési Központba. Szeretettel várnak mindenkit. Köszöni 

mindenkinek a munkáját, a rendkívüli nyílt ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 


