JEGYZŐKÖNYV
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt üléséről
Az ülés helye:

Bicske Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2016. november 10. 830

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Igari Léna képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Szabó Attila képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője
Dr. Hekman Tibor szervezési és jogi referens
Stefanitsné Janek Réka médiareferens
Dankó Anikó ügyintéző
Tuba Gabriella ügyintéző
Bajtekné Halász Ildikó
Kósa László Bicske Városi TV
dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. igazgatója
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója
Pálffy Károly polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Az ülésen nem vesz részt Igari Léna képviselő,
Heltai Zsolt képviselő. Szabó Attila képviselő távolmaradását jelezte. Kéri a képviselő-testületi
tagokat, aki támogatja a napirendi pontokat kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők 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 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
329/2016. (XI.10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2016. november 10-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 10-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A BTC Sporttelep
Előterjesztő: polgármester

felújítással

kapcsolatos

közbeszerzési

eljárásról

2. A BTC Sporttelep felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: polgármester
3. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítéséről szóló szerződés jóváhagyásáról, járóbeteg szakellátási feladatok ellátásáról
szóló Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról, a Kft. alapító okiratának módosításáról, a Kft. kijelölése esetén a fellebbezési jogról való lemondásról
Előterjesztő: polgármester
4. A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról
Előterjesztő: polgármester
5. Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó
Előterjesztő: polgármester

programok,

ünnepségek

előkészítéséről

6. Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Ifjúsági bérlet önkormányzat által történő finanszírozásáról
Előterjesztő: polgármester
Határidő: 2016. november 10.
Felelős: polgármester
1. napirendi pont: A BTC Sporttelep felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárásról
Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy a BTC Spottelep
felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a képviselő-testület határozatával a 3 ajánlattevő ajánlatából 2 ajánlattevő esetében érvénytelenséget állapított meg, míg 1 ajánlattevőt, a
BICSKEI TC 2016 KONZORCIUM-ot felhívott a szükséges igazolások benyújtására.
Az egy érvényes ajánlat alapján megállapítható, hogy az abban megjelölt vállalási ár az előzetesen elkülönített, meghatározott fedezet összegénél magasabb, így a beruházás végrehajtása
érdekében szükséges a fedezet megemelése,
Az alábbiak szerint alakul a fedezet megemelése: A képviselő-testület önerőként 103.571.819,Ft-ot biztosít, melynek fedezete a 8/2016. (I.15.) határozatnak megfelelően 100.000.000,- Ft, a
2006/2015. (XII.29.) Kormányhatározatban biztosított pénzösszeg egy részének felhasználásá2

val, a fennmaradó 3.571.819,- Ft összeget a 2016. évi költségvetésben szereplő bölcsőde felújításra elkülönített pénzösszeg egy részének felhasználásával tudja biztosítani a testület. A beruházás további fedezetét a BTC-nek megítélt MLSZ 2015/16. évi (SFP-09492/2015MLSZ) TAO
támogatása jelenti.
A napirend felett a vitát megnyitja. Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek.
Dr. Bourgla Ossamah képviselő kérdése, hogy milyen összeg szerepel a kormányhatározatban és annak miért csak egy részét használják fel.
Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy 300.000.000.-Ft-os összeg szerepel a kormányhatározatban és ebből 100.000.000.-Ft-ot sportfejlesztésre használ fel az önkormányzat.
Dr. Bourgla Ossamah képviselő további kérdése, hogy a 3.571.819,- Ft-ot miért nem a kormányhatározatban szereplő teljes összegből használják fel, miért kell a bölcsődei felújítási
összeget felhasználni.
Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a képviselő-testület már korábban
döntött arról, hogy az összeget hogyan kívánja felhasználni. A Kormánnyal a szerződés megkötésre került. A pénzösszegek így kerültek elkülönítésre. A bölcsödére pályázatot nyújtottak
be. Bízva abban, hogy a pályázat támogatott lesz, így a bölcsőde felújítására elkülönített pénzösszeget nem kell felhasználni.
Bárányos József képviselő hozzászólásában megkérdezi, hogy a 3.571.819.-Ft nem fog hiányozni a bölcsődénél.
Pálffy Károly polgármester válasza, nem fog hiányozni. Megkérdezi van-e észrevétel, hozzászólás. További hozzászólás, észrevétel nem volt. Kéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat
mellett a következő határozatot hozta:
330/2016. (XI.10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A BTC Sporttelep felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárásról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bicskei Torna Club Bicske, Kerecsendi
utca 2. sz. alatti sportlétesítményének fejlesztése a meglévő klubház és öltözők bővítésével és
felújításával, 323 fős nézőtéri lelátók építésével, továbbá új műfüves pálya építésével és a meglévő füves labdarúgó pálya felújításával, a hozzá kapcsolódó munkákkal együtt” tárgyú közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló fedezetet az alábbiak szerint határozza meg:
A Képviselő-testület önerőként 103.571.819,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete a 8/2016. (I.15.)
határozatának megfelelően 100.000.000,- Ft, a 2006/2015. (XII.29.) Kormányhatározatban biztosított pénzösszeg egy részének felhasználásával,
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a fennmaradó 3.571.819,- Ft összeget a 2016. évi költségvetésben szereplő bölcsőde felújításra
elkülönített pénzösszeg egy részének felhasználásával biztosítja.
A beruházás további fedezetét a BTC-nek megítélt MLSZ 2015/16. évi
(SFP-09492/2015MLSZ) TAO támogatása jelenti.

Határidő:
Felelős:

2016. november 11.
polgármester

2.napirendi pont: A BTC Sporttelep felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy a BTC Spottelep
felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a képviselő-testület határozatával a 3 ajánlattevő ajánlatából 2 ajánlattevő esetében érvénytelenséget állapított meg, míg 1 ajánlattevőt, a
BICSKEI TC 2016 KONZORCIUM-ot felhívott a szükséges igazolások benyújtására.
Ajánlattevő a felhívást követően az igazolásokat benyújtotta, azok alkalmassági követelményei
ellenőrzésre kerültek. A Bírálóbizottság 2016. november 8.-án megtartott ülésén meghozott
döntése alapján az eljárást a szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén érvényessé, a BICSKEI TC 2016 KONZORCIUM-ot nyertessé lehet nyilvánítani.
A közbeszerzési törvény szerint testületi döntéshozatal esetén névszerinti szavazást kell alkalmazni.
A napirend felett megnyitja a vitát. Megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek.
Fritz Gábor jegyző jelzi a képviselő-testület felé, hogy a határozati javaslat kiegészítése szükséges, mivel a döntésnek tartalmaznia kell, hogy a képviselő-testület fenntartja továbbra is a két
ajánlat érvénytelenségét.
Pálffy Károly polgármester felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy a névszerinti szavazáshoz olvassa fel a névsort. Kéri a képviselőket, hogy a kiegészítéssel együtt támogassák a határozati
javaslatot.
Fritz Gábor jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik szavazatukat „igen”,
„nem” vagy „tartózkodom” kijelentéssel adhatják le.
-

Bálint Istvánné igen;
Bárányos József igen;
Dr. Bourgla Ossamah igen;
Ivanics Imréné igen;
Iványi Ferenc Tivadarné igen;
Máté János Szilárd igen;
Németh Tibor igen;
Pálffy Károly igen;
Sulyokné Guba Judit igen;

Az írásban rögzített név szerinti szavazás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú)
Bálint Istvánné – igen
Bárányos József – igen
Dr. Bourgla Ossamah – igen
Ivanics Imréné – igen
Iványi Ferenc Tivadarné – igen

Máté János Szilárd - igen
Németh Tibor - igen
Pálffy Károly - igen
Sulyokné Guba Judit - igen

név szerinti szavazás mellett a következő határozatot hozta:
331/2016. (XI.10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A BTC Sporttelep felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 20. napján KBE-05322/2016
Közbeszerzési eljárás azonosító számon közzétett összefoglaló tájékoztatás alapján a Bicskei
Torna Club Bicske, Kerecsendi utca 2. sz. alatti sportlétesítményének fejlesztése a meglévő
klubház és öltözők bővítésével és felújításával, 323 fős nézőtéri lelátók építésével, továbbá új
műfüves pálya építésével és a meglévő füves labdarúgó pálya felújításával, a hozzá kapcsolódó
munkákkal együtt tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság döntési javaslataival egyetért az alábbiak szerint:
A lefolytatott közbeszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének a
BICSKEI TC 2016 KONZORCIUM-ot jelöli meg.
A képviselő-testület 314/2016. (X.26.) számú képviselő-testületi határozatában foglaltak szerint a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a West Hungária Bau Kft. ajánlatainak érvénytelenné nyilvánítását továbbra is fenntartja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre.

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: polgármester

3.napirendi pont: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítéséről szóló szerződés jóváhagyásáról, járóbeteg szakellátási feladatok ellátásáról szóló Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról, a Kft. alapító okiratának
módosításáról, a Kft. kijelölése esetén a fellebbezési jogról való lemondásról
Pálffy Károly polgármester előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy az önkormányzat az
előző rendes nyílt ülésén döntött a Kft. üzletrészének értékesítéséről. Képviselő-testületi felhatalmazás alapján egyeztetéseket folytatott a Biatorbágy Város Önkormányzatával kötendő

5

egészségügyi ellátási szerződés végleges tartalmáról az alábbi kikötéssel: az egészségügyi ellátási szerződésben részletesen rögzíteni kell azokat a garanciákat, melyek biztosítják, hogy a
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. által biztosított biatorbágyi járóbeteg-ellátás semmilyen módon nem befolyásolja negatívan a Bicskei Egészségügyi Központ
Szolgáltató Nonprofit Kft. által Bicskén nyújtott egészségügyi közszolgáltatás minőségét. Az
egészségügyi ellátásról szóló szerződés és az üzletrész értékesítésről szóló szerződés elkészült,
ezek aláírásához kéri a képviselőtársai támogatását. Ahhoz, hogy a Kft. a biatorbágyi ingatlanon
járóbeteg szakellátási szolgáltatást nyújtson, szükséges a Kft. alapító okiratának módosítása a
telephely bejegyzése érdekében. Ezenfelül az ÁNTSZ nyilatkozattételre felhívó végzésében
foglaltakról is nyilatkoznia kell az önkormányzatnak. A fellebbezési jogról azért szükséges lemondani, hogy a Kft. el tudja kezdeni a tevékenységét a biatorbágyi telephelyen az együttműködési megállapodásban foglalt dátummal.
Napirend felett a vitát megnyitja. Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek.
Dr. Bourgla Ossamah képviselő kérdése dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ
Szolgáltató Nonprofit Kft. igazgatójához, hogy a Biatorbágyon dolgozó orvosok megmaradnak,
vagy majd a bicskei szakorvosokkal együtt fogják tudni ellátni a feladatot. Azért kérdezi, mert
az előjegyzési időpontokra rossz hatással lenne, ha a bicskei szakorvosoknak a biatorbágyi
szakrendelőben is részt kell venniük az ellátásban.
Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy pont ez volt az egyik feltétel a tárgyalások során, hogy a bicskei ellátást nem veszélyeztetheti a biatorbágyi ellátás. Ha a bicskei ellátást veszélyeztette volna, akkor az együttműködési megállapodást nem írták volna alá. Felkéri dr.
Balogh Gyula igazgatót, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet arról, hogyan fog tudni elindulni a biatorbágyi ellátás.
dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. igazgatója elmondja, hogy Biatorbágyon 2008-2009-ben kezdték meg az Egészségház építését. Már akkor
felkereste az akkori városvezetést azzal a szándékkal, hogy a szakellátásba hogyan lehetne bekapcsolódnia a bicskei szakrendelőnek. Az akkori vezetés már elkötelezte magát a budaörsi
cégnek. Ebben az évben értesült arról, hogy budaörsi szolgáltató nehéz anyagi helyeztbe került.
Felvette a kapcsolatot Biatorbágy polgármesterével, és a tárgyalásokat követve kiderült, hogy
Biatorbágy nyitott arra, hogy Bicske lássa el az ottani szakellátást. A tárgyalások során felvázolta azt a modellt, amelyet Bicske városa már 2004 óta eredményesen működtet a városban.
A legfontosabbnak azt tartotta, hogy a szakembergárda, akik Biatorbágyon dolgoznak, lehetőség szerint megmaradjanak. A mai humánerőforrás helyzetben véleménye szerint nem szabad
szakembereket elengedni. 31 fő szakorvossal és 8 fő szakdolgozóval folytatott tárgyalásokat. A
tárgyalások eredményesek voltak, a 31 fő szakorvosból, 4 kivételével mindegyik helyben marad
a 8 fő szakdolgozóval együtt. A 4 fő szakorvosnak Budaörs kedvező ajánlatot tett és visszamentek Budaörsre. Ez nem fogja veszélyeztetni az ellátást. A két városvezetés egybehangzóan
támogatta ezt az elképzelést, aminek alapvetése volt, hogy a bicskei szakellátás semmilyen formában se sérüljön. A város egészségügyi ellátása csak profitálhat ebből. Sikerült a feltételrendszert érvényesíteni a szerződésben, ami kellő garanciát nyújt a város jogos elvárására. A biatorbágyi szakorvosok és szakdolgozók betudnak majd segíteni a bicskei szakellátásba. A kollégák több száz munkaórája van benne és reméli, hogy november 14-én ki fogják tudni nyitni
a biatorbágyi szakrendelőt.
A határozati javaslat 6. pontjához észrevételét jelzi, hogy a vállalt szakrendelésekre vonatkozóan a 6. pont a „biatorbágyi telephelyen” pontosítással egészüljön ki.
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Pálffy Károly polgármester megkérdezi van-e észrevétel, hozzászólás. További hozzászólás,
észrevétel nem volt. Kéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők 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 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő
határozatot hozta:
332/2016. (XI.10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítéséről
szóló szerződés jóváhagyásáról, járóbeteg szakellátási feladatok ellátásáról szóló Együttműködési
Megállapodás jóváhagyásáról, a Kft. alapító okiratának módosításáról, a Kft. kijelölése esetén a
fellebbezési jogról való lemondásról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. jóváhagyja a Bicske Város Önkormányzata, mint eladó és Biatorbágy Város Önkormányzata,
mint vevő között a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 100.000,- Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészének adásvétele tárgyában létrejött üzletrész adásvételi szerződést a
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal,

2. jóváhagyja a Biatorbágy Város Önkormányzata, mint haszonkölcsönbe adó és a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft., mint szolgáltató között a járóbeteg szakellátási
feladatok ellátására létrejött együttműködési megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal,

3. módosítja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratát a 2051
Biatorbágy, Mester utca 2. szám (1510 hrsz.) alatti ingatlan telephelyként történő bejegyzésével,

4. felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására,
5. a cégbírósági eljárás lefolytatásával meghatalmazza dr. Petrik Péter ügyvédet,
6. hozzájárul ahhoz, hogy a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. a biatorbágyi telephelyen lássa el a biatorbágyi járóbeteg szakellátási feladatokat az együttműködési megállapodás I. fejezetének 5) bekezdésében vállalt szakrendelésekre vonatkozóan,

7. amennyiben egészségügyi szolgáltatás nyújtását átmenetileg végző szolgáltatóként az eljáró hatóság a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-t jelöli ki a korábban Biatorbágyon működő és a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. által az együttműködési megállapodás I. fejezetének 5) bekezdésében vállalt szakrendelésekre vonatkozóan,
Bicske Város Önkormányzata lemond a kijelölő határozat elleni fellebbezési jogáról.
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Határidő:
Felelős:

2016.11.10.
polgármester

Üzletrész-adásvételi
Szerződés
amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4., adószám:
15727048-2-07, nyilvántartási szám: 15727048-8411-321-07, képviseli: Pálffy Károly polgármester),
mint eladó (a továbbiakban: Eladó)
másrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A., adószám:
15730088-2-13, nyilvántartási szám: 15730088-8411-321-13, képviseli: Tarjáni István polgármester),
mint vevő (továbbiakban: Vevő) között
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.
Az Üzletrész

A jelen szerződés tárgya

Eladó tulajdonát képezi a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 17.; Cg.: 07-09-010103; adószáma:
13202570-1-07, továbbiakban: Társaság) 100.000,- Ft, azaz Százezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésze (továbbiakban: Üzletrész), amely üzletrészt jelen adásvételi szerződéssel
el kíván idegeníteni.
Eladó kijelenti, hogy a törzsbetétét teljes mértékben befizette.
1.1

2.

Üzletrész átruházás

2.1
Eladó eladja és átruházza Vevőre, Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonában álló, az 1.1. pontban megjelölt 100.000,- Ft névértékű törzsbetéthez igazodó Üzletrészt a hozzá
tartozó valamennyi joggal és kötelezettséggel együtt.
2.2
Szerződő felek az üzletrész vételárát közösen és kölcsönösen 100.000,- Ft-ban állapítják
meg, amelyet Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg fizet meg Eladó részére készpénzben.
2.3
Eladó kijelenti, hogy az Üzletrész vételára részére maradéktalanul megfizetésre került,
és jelen üzletrész-átruházási szerződés alapján semmilyen további követelése nem áll fenn Vevővel
szemben.
2.4
Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott Üzletrész tulajdonjoga és a hozzá kapcsolódó valamennyi jog, illetve kötelezettség jelen szerződés aláírásával száll át a Vevőre. Az átszállást
követően a Társaság működésével kapcsolatos felelősség az új tagot terheli.
2.5
Vevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Társaság társasági szerződésének rendelkezéseit ismeri, és ezeket magára nézve kötelező erejűnek ismeri el.
2.6.
Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzletrész tulajdonjogának átszállását legkésőbb az átszállást követő 5 napon belül bejelenti a Társaság ügyvezetőjének.
2.7.
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
esetleges hiánypótlási felhívásának teljesítése érdekében a Társaság ügyvezetőjének szóbeli kérelmére
a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül megadja a szükséges aláírásokat és megteszi az egyéb nyilatkozatokat annak érdekében, hogy jelen tagváltozás a cégjegyzékbe bejegyzésre kerüljön.
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2.8.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Eladó javára az Üzletrészre visszavásárlási
jogot alapítanak. Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés megkötésétől számított 5 évig élhet.
3.
Szavatoló nyilatkozatok
3.1

Eladó kijelenti és szavatolja, hogy

az Eladó az Üzletrész kizárólagos tulajdonosa,
az Üzletrész per-, teher- és igénymentes,
a Társaság törzstőkéje a Társaság részére, annak bankszámlájára maradéktalanul befizetésre került és az Üzletrész tekintetében fizetési kötelezettség nem áll fenn,
a Társaságot a magyar jog alapján szabályszerűen hozták létre és a Társaság cégkivonatának megfelelően cégjegyzékben szereplő adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és teljes körűek, tartalmuk a tényleges helyzetnek, illetve a jogszabályoknak megfelelnek,
az Üzletrész vonatkozásában sem pótbefizetési, sem mellékszolgáltatási kötelezettség
nem áll fenn,
a Társaság a hatályos jogszabályoknak megfelelően működött és működik,
a jelen pontban foglalt garanciák az Üzletrész feletti tulajdonjog átszállásának időpontjában is fennállnak.
3.2
Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő a Társaság pénzügyi helyzetét, adatait mindenre
kiterjedően megismerte.
4.

Záró rendelkezések

4.1
Felek ezennel meghatalmazzák dr. Petrik Péter ügyvédet (1012 Budapest, Attila út 119.
V/4), hogy a jelen üzletrész-átruházási szerződést elkészítse, ellenjegyezze és Felek képviseletében az
üzletrész átruházásával kapcsolatban a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága előtt eljárjon.
Felek jelen szerződést annak közös elolvasását és értelmezését követően, mint szerződéses akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2016. november …

__________________________________
Bicske Város Önkormányzata
képviseletében: Pálffy Károly polgármester
eladó

__________________________________
Biatorbágy Város Önkormányzata
képviseletében: Tarjáni István polgármester
vevő

4.napirendi pont: A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról
Pálffy Károly polgármester előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy a Kapcsolat Központ
vezetőjének vezetői megbízása 2016. december 31-én lejár, ezért szükségessé vált pályázat
kiírása a vezetői állás betöltésére, tekintve, hogy erre jogszabály kötelez. Az intézmény vezetője magasabb vezetőnek minősül kormányrendelet alapján. Csak olyan közalkalmazottat
lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatban utalni kell arra, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Az intézmény hatályos alapító okiratának
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5. pontja értelmében az intézmény vezetőjét Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nyilvános pályázat útján legfeljebb öt éves határozott időre bízza meg és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ennek értelmében a pályázat kiírója a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A pályázati kiírása a Kjt. alapján elkészült. Magasabb
vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg. A bizottság összetételéről következő testületi ülésen fognak dönteni.
Pálffy Károly polgármester a napirend felett megnyitja a vitát, megkérdezi van-e észrevétel,
hozzászólás. Hozzászólás, észrevétel nem volt. Kéri a képviselőket, aki támogatja a határozati
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők 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 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
333/2016. (XI.10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező vezetői pályázatról szóló pályázati felhívást elfogadja.
Melléklet:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdet a
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ
magasabb vezetői beosztása ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
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A vezetői megbízás 2017. január 1-től, 5 éves időtartamra szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2060 Bicske Ady Endre u. 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény - amely többek között családsegítő és gyemekjóléti alapellátási tevékenységet
végez és ellátja a Család és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Család és Gyermekjóléti Központ feladatait – rendeltetésszerű működésének, szakmai tevékenysége feltételeinek biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

-

-

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. melléklet 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség
legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatójánál közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

szociális szakvizsga
helyismeret
vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

szakmai önéletrajz
végzettséget igazoló dokumentumok másolata
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
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-

-

-

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, amely szerint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
szakmai gyakorlat igazolása
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szociális munkás
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Igazgatóság
honlapján történő elsődleges megjelenést követő 30. nap
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bicske Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2060 Bicske Hősök tere 4.).
Személyesen: Pálffy Károly polgármester, 2060 Bicske Hősök tere 4.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bizottsági véleményezést követően Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az
érvényes pályázatokról.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.bicske.hu - 2016. november 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fritz Gábor jegyző nyújt, a 06/22/565464 -os telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bicske.hu. honlapon szerezhet.
Határidő: 2016. november 10.
Felelős: polgármester
5.napirendi pont: Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről
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Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy az évek során
hagyománnyá vált az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok megszervezése. Az adventi gyertyagyújtásra és ünnepségre a korábbi években az adventi vasárnapokat megelőző
pénteki napokon délelőtt került sor. Az idei évben, a korábbi évek hagyományához híven
három alkalommal, az adventet megelőző pénteki napokon délelőtt kerül sor. A gyertyagyújtás keretében kerülnek megrendezésre a városi adventi ünnepségek. Az „Adventi forgatag”
elnevezésű kirakodóvásár 2016. december 17. napján, szombaton kerül megrendezésre. A
programok részletezését a határozati javaslat tartalmazza.
A napirend felett megnyitja a vitát. Sulyokné Guba Judit képviselőnek megadja a szót.
Sulyokné Guba Judit képviselő hozzászólásában elmondja, hogy két módosító indítványa
van. Elmondja, hogy korábban az adventi vásárra és adventi kisváros megfestésére az önkormányzat 35.000.-Ft-t biztosított, intézményenként illetve tagintézményenként. Ezért módosító
indítványa, hogy a határozati javaslat 7. pontjában a 30.000.-Ft helyett javasolja, hogy
35.000.-Ft összeg szerepeljen. Másik módosító indítványa, hogy a határozati javaslat 9. pontjában szereplő keretösszeg 700.000.-Ft helyett 1M Ft-ra módosuljon, tekintettel arra, hogy új
programelemek is bekerültek idén.
Bálint Istvánné alpolgármester hozzászólásában a határozati javaslat város díszkivilágításával kapcsolatos pontjához elmondja, hogy a Bicskei Gazdasági Szervezet vezetőjével korábban
volt egy megbeszélése, miszerint a Gazdasági Szervezetnek van további forrása a karácsonyi
díszkivilágítás tovább fejlesztésére és bővítésére. Javaslata, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy felkéri a képviselő-testület a BGSZ-t a világítás tovább bővítésére.
Pálffy Károly polgármester megkérdezi van-e észrevétel, hozzászólás. További hozzászólás,
észrevétel nem volt. Kéri a képviselőket, aki az elhangzott módosításokkal támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők 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 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
334/2016. (XI.10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az adventi ünnepkörhöz, gyertyagyújtáshoz kapcsolódó városi karácsonyt megszervezi.
2. Felkéri az iskolák és az óvoda vezetőjét, valamint az egyházak vezetőit, hogy a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően legyenek részesei az ünnepségnek az alábbiak szerint:
 Az ünnepség helyszíne: Hősök tere
 Az ünnepségek időpontjai:
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- november 25. 10:30 - gyertyagyújtás (péntek)
- december 2. 10:30 - gyertyagyújtás (péntek)
- december 9. 10:30 - gyertyagyújtás (péntek)
- december 17. 14:00 - Adventi forgatag (szombat)
Fellépői: Bicskei Oktatási Intézmények

3. Felkéri a Petőfi Művelődési Központot az adventi vásár és az ünnepség előkészítésére, a
teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. A
Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.
4. Felkéri Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt az egyházi méltóságok koordinálására az
adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan.
5. 2016. december 10. napjára „Adventi úszóversenyt”-t hirdet, amelynek koordinálására felkéri Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt.
6. Felkéri dr. Lovasné Báder Katalint az „Adventi kisváros” tovább építésére.
7. Meghívja a bicskei oktatási intézményeket az adventi kirakodóvásáron való részvételre,
amelyhez az alapanyag beszerzésére 35.000,-Ft összeget biztosít. Az alapanyagra kapott
pénzösszeg felhasználásáról az oktatási intézményeknek november 28-ig kell elszámolniuk.
8. A városi díszkivilágítás felszerelésére és további bővítésére felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet. A díszkivilágítás felszerelésével és további bővítésével kapcsolatban felmerülő költségek a Bicskei Gazdasági Szervezetet terhelik.
9. Az adventi koszorú elkészítésével megbízza dr. Lovasné Báder Katalint, a Humánerőforrás
Bizottság tagját.
10. Az ünnepséghez kapcsolódó költségekre az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő összeg
terhére 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít.
Határidő: 2016. december 17.
Felelős: polgármester

6.napirendi pont: Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Ifjúsági bérlet önkormányzat által történő finanszírozásáról
Pálffy Károly polgármester előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. megkereste alpolgármester asszonyt azzal a kéréssel, hogy Bicske
Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten, az idei évben is támogassa a fiataloknak rendezendő, megközelítőleg 250 fős hangversenysorozat megvalósítását 350.000.-Ft-tal. Ezzel
14

az összeggel a Filharmónia így vállalni tudná a hangversenysorozat bicskei megrendezését a
2016/17. tanévben is.
A napirend felett megnyitja a vitát. Megkérdezi van-e észrevétel, hozzászólás. Hozzászólás,
észrevétel nem volt. Kéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők 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 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
335/2016. (XI.10.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Ifjúsági bérlet finanszírozásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete


támogatja az Ifjúsági bérletsorozatot 350.000.-Ft-tal a 2016. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére.



megbízza Nagyné Szita Erzsébetet, a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját a hangversenysorozattal kapcsolatos szervezési, kapcsolattartói feladatok
ellátására.



felhatalmazza a polgármestert a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-vel kötendő,
a határozat mellékletét képező támogatási szerződés-tervezet aláírására.

Határidő:
Felelős:

2016. december 1.
polgármester

Pálffy Károly polgármester megköszöni a képviselő-testület munkáját és 900 órakor a nyílt
ülést bezárja.

K.m.f.
Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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