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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Gazdálkodási Bizottság és Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság   

rendkívüli, nyilvános, együttes üléséről 
 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem  
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja: 2019. augusztus 1. 14.10 óra 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 
Gazdálkodási Bizottság: Ivanics Imréné bizottsági tag; elnökhelyettes 
 Döme Lászlóné bizottsági tag 
 Varga Györgyné bizottsági tag 
  
Az ülésről hiányzó bizottsági tag: Bárányos József elnök 
 Heltai Zsolt bizottsági tag 
  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság: Iványi Ferenc Tivadarné elnök 
 Szabó Attila bizottsági tag 
 Csonka István bizottsági tag 
 Komlós Kolos bizottsági tag 
  
Az ülésről hiányzó bizottsági tag: Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag 
 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
Pálffy Károly polgármester 
Fritz Gábor jegyző  
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 
Dankó Anikó ügyintéző 
Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Mácsik Marianna Zöld Bicske Nonprofit Kft.  
 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: köszönti az összevont bizottsági ülésen megjelenteket. 
Tájékoztatja az ülésen megjelenteket, hogy az ülést megelőzően folytatott egyeztetés alapján 
ő lesz a levezető elnök. Megkérdezi, hogy van-e valakinek ellenvetése. Miután nem volt, 
megkérdezi, hogy a Gazdálkodási Bizottság részéről ki vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését. A 
bizottság Varga Györgynét javasolja, ezért kéri, aki a Gazdálkodási Bizottság részéről 
támogatja, jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
a 2019. augusztus 1. napi rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Varga 
Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság részéről felkéri Szabó 
Attilát vállalja a jegyzőkönyvhitelesítő szerepét. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja, 
jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 
88/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA 

 
a 2019. augusztus 1. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottsága Szabó Attila megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 
Iványi Ferenc Tivadarné: kéri, hogy a napirendi pontokról szavazzanak. Elsőként kéri a 
Gazdálkodási bizottság tagjait, aki elfogadja a napirendeket, jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

105/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA 

a 2019. augusztus 1. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  
2019. augusztus 1. napi rendkívüli, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja 
el: 

1.) Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 

2.) Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról 

 Előterjesztő: polgármester 

 
Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, aki a 
napirendet elfogadja, jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 
89/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA 

 
a 2019. augusztus 1. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottsága a 2019. augusztus 1. napi rendkívüli, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 

1.) Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának 
elfogadásáról 
(166. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
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2.)  Napirendi pont 
Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné felkéri a jegyzőt, hogy az első, közös napirendi ponthoz tartozó 
előterjesztés ismertetésében nyújtson segítséget. 
 
Fritz Gábor elmondja, hogy az Állami Számvevőszék a többségi tulajdonú önkormányzati 
gazdasági társaságokat ellenőrzi. Az Egészségügyi Központ is ilyen ellenőrzés alá volt vetve, 
most a Zöld Bicske Nonprofit Kft-t ellenőrizték. Az ellenőrzés kiterjedt az ügyvezetés 
tevékenységére és a tulajdonosi joggyakorlásra. Az ÁSZ vizsgálati jelentésében javaslatokat 
fogalmazott meg. A javaslatok egyrészt az ügyvezetőnek szólnak, másrészt a 
polgármesternek, aki a tulajdonos önkormányzatot képviseli. A vizsgálati jelentésre 
intézkedési terv jóváhagyása szükséges, amelyet mind az ügyvezetés, mind a hivatal 
elkészített és az előterjesztés mellé csatolt. Erről kell meghoznia a döntést.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné elsőként a Gazdálkodási Bizottság tagjainak véleményét, 
javaslatait kéri ismertetni. Megadja a szót Ivanics Imrénének. 
 
Ivanics Imréné azt gondolja, hogy a vizsgálat hiányosságokat tárt fel, ezért véleménye 
szerint jó lenne egy teljes, átfogó vizsgálatot kérni a belső ellenőrzés formájában.  
Továbbá arra kéri a társaság vezetőjét, hogy amikor bárminemű kommunikációt kíván 
folytatni a lakossággal azt előre egyeztesse az önkormányzattal, mint tulajdonossal.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné: ehhez kiegészítésként elmondja, hogy képviselőként sok 
megkeresést kaptak a lakosság részéről. Problémát jelentett az is, hogy elérhetetlenné vált a 
társaság. Megkérdezi, hogy egyéb javaslata, kérése van-e a bizottság tagjainak. 
 
Ivanics Imréné kéri, hogy a tulajdonos önkormányzat és a társaság közötti egyeztetés 
mindenre terjedjen ki. Továbbá kéri, hogy a képviselőket is tájékoztassa a cégvezetés annak 
érdekében, hogy a lakosságot megfelelően tudják informálni.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné azt gondolja, hogy a javaslattal a Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottság is maximálisan egyetért. Véleménye szerint az anyag elég részletes, de talán 
célszerű, mint tulajdonosnak a cég ügyeiről tisztán vagy tisztábban látni. Ezért azt gondolja, 
hogy Ivanics Imréné bizottsági tag felvetését a bizottság is tudja támogatni. Kéri a belső 
ellenőrzéstől, hogy nemcsak az Állami Számvevőszék által kiemelt területeket, hanem egy 
komplex ellenőrzést végezzen. Jelzi továbbá, hogy a „cédulás megkeresések” vitákat váltottak 
ki, ezért ha a jövőben hasonló intézkedésekre kerülne sor, akkor az mindenféleképpen 
egyeztetést követően történjen meg, mert nemcsak a cégre, hanem a városra is nagy nyomás 
nehezedett.  
Kéri a határozati javaslatok áttekintését. 
 
Ivanics Imréné jelzi, hogy a határozati javaslat második pontját kellene kiegészíteni vagy az 
intézkedési tervet, hogy egy átfogó belső ellenőrzés legyen, ne csak az Állami Számvevőszék 
által feltárt hiányosságokra vonatkozzon.  
 
Fritz Gábor a belső ellenőrzés teljes vizsgálatát kéri a bizottság.  
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Iványi Ferenc Tivadarné megkérdezi a bizottság tagjait, hogy további kérdés, javaslat van-e. 
További észrevétel hiányában megadja a szót Teszár Tamás ügyvezetőnek a hozzászólásra.  
 
Teszár Tamás elmondja, hogy azért kért szót, mert elhangzott, hogy a bizottság külsős tagjai 
is kaptak megkereséseket és a testületi ülésen ők nem biztos, hogy jelen lesznek. Elmondja, 
hogy 2018. október 16-án kapott a hivataltól egy levelet, hogy belső ellenőrzés indul a 
társaságnál, amely eljárás még nem indult meg.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné megkérdezi a jegyzőt, hogy ez az éves terv része volt-e.  
 
Fritz Gábor igennel válaszol.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy a belső ellenőrzési tervben nem komplex, hanem 
bizonyos területekre vonatkozó ellenőrzést szavaz meg a testület. 
 
Molnár Enikő elmondja, hogy a 2018. első félév vizsgálatáról döntött a testület, amelyet 
ebben az évben fog ellenőrizni.  
 
Teszár Tamás a hulladékgazdálkodás ügyeit érintő „cédulás szórólapozás” kapcsán 
elmondja, hogy ennek van létjogosultsága a hulladékgazdálkodási cégeknél. Elmondja, hogy 
százezer lakost látnak el, ami több mint harmincezer ingatlanhasználót jelent. Tájékoztatja a 
bizottságok jelenlévő tagjait, hogy egy további települési vezetőtől kapott megkeresést, hogy 
a cédulás megkeresés nem megfelelő, de a tartamát tekintve érdemi vita nem alakult ki. 
Elmondja, hogy a „cédulázás” ellenben jó hatású volt, mert olyan felháborodást keltett, hogy 
rendeződni látszanak az ügyek a társaságnál. Bicskéről 870 fő érkezett ügyfélfogadási 
napokon a Zöld Bicske Kft-hez, hogy rendezzék a 30-60 literes kuka- problémát. Továbbá 
elmondja, hogy voltak, akik telefonon vagy e-mailben rendezték, így közel az érintettek fele 
rendezte ezt az évekre, szerinte évtizedre visszamenő problémát. Ismerteti a bizottsági ülésen 
megjelentekkel a kiváltó okot, amely az NHKV számlázásához kapcsolódik. Ismerteti, hogy 
ez a tájékoztatás a Zöld Bicske honlapján is megtalálható. Majd ezt követően tájékoztatást ad 
arról, hogy a települési önkormányzatok vezetőit tájékoztatta.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy a képviselő-testület nem tudott erről. Megvonja a 
szót Teszár Tamástól és elmondja, hogy azt kifogásolták, hogy a fenntartót, Bicske Város 
Önkormányzatát nem tájékoztatta az ügyvezető. Azt gondolja, hogy nincs ezzel probléma, ha 
a fenntartó önkormányzatnak van róla tudomása és előre egyeztetett módon zajlik a lakosság 
tájékoztatása.  
 
Teszár Tamás válaszul elmondja, hogy 18 önkormányzattal állnak kapcsolatban és egyetlen 
olyan észrevétel sem érkezett, hogy tartalmilag hol hibásak a szórólapok. Két helyen volt 
kérdés maga a szórólap, ami felháborodást okozott.  
 
Ivanics Imréné hangsúlyozza, hogy azt kérik, hogy kölcsönös kommunikációra kerüljön sor.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné megköszöni a hozzászólást. Kéri a jegyzőtől, hogy a határozati 
javaslatot ismertesse.  
 
Fritz Gábor: elmondja, hogy a bizottság a belső ellenőrzési vizsgálat kiterjesztését kéri.  
 
Ivanics Imréné kéri, hogy javaslat harmadik pontja legyen az, hogy a kommunikáció 
egyeztetett formában történjen.  
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Fritz Gábor elmondja, hogy a döntés szempontjából ez jelenleg nem releváns. Ezt a döntést 
az ÁSZ fogja megkapni.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné kéri a Gazdálkodási Bizottság tagjait, szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
106/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA 

 
Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának 

elfogadásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv 
jóváhagyásának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. „A Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése Zöld Bicske Nonprofit Kft.” 
elnevezésű, EL-0853-105/2019 iktatószámú, az Állami Számvevőszék által folytatott 
vizsgálat számvevői jelentését megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 

 
2. A határozat mellékletében foglalt Intézkedési tervet jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert az Intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésére, 
az Intézkedési tervben foglaltak végrehajtására, és a további jognyilatkozatok 
megtételére. 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Iványi Ferenc Tivadarné kéri a Gazdálkodási Bizottságot hogy a második határozati 
javaslatról szavazzanak. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
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A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
107/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA 

 
Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának 

elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv 
jóváhagyásának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. „A Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése Zöld Bicske Nonprofit Kft.” 
elnevezésű, EL-0853-106/2019 iktatószámú, az Állami Számvevőszék által folytatott 
vizsgálat számvevői jelentését megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
2. A határozat mellékletében foglalt, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. által készített 
intézkedési tervet jóváhagyja. 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Iványi Ferenc Tivadarné kéri a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, 
szavazzanak az első határozati javaslatról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 
90/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA 

 
 

Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának 
elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottsága az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv 
jóváhagyásának elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak 
szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. „A Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése Zöld Bicske Nonprofit Kft.” 

elnevezésű, EL-0853-105/2019 iktatószámú, az Állami Számvevőszék által folytatott 
vizsgálat számvevői jelentését megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 

 
2. A határozat mellékletében foglalt Intézkedési tervet jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert az Intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésére, 
az Intézkedési tervben foglaltak végrehajtására, és a további jognyilatkozatok 
megtételére. 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné kéri a bizottság tagjait, hogy a második határozati javaslatról 
szavazzanak. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 
91/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA 

 
Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának 

elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottsága az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv 
jóváhagyásának elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak 
szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. „A Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése Zöld Bicske Nonprofit Kft.” 
elnevezésű, EL-0853-106/2019 iktatószámú, az Állami Számvevőszék által folytatott 
vizsgálat számvevői jelentését megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
2. A határozat mellékletében foglalt, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. által készített 
intézkedési tervet jóváhagyja. 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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3.)  Napirendi pont 
A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné jelzi, hogy a következő napirendi pont kapcsán a Gazdálkodási 
bizottságnak van véleményezési jogköre, itt a Város- és Vállalkozási bizottság nem szavaz. 
Felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Fritz Gábor ismereti, hogy a képviselő-testület döntött a központi orvosi ügyeleti 
szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról. Az ajánlati felhívást és a 
közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta a képviselő-testület. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy 14 településsel közösen voltak ajánlatkérők, akikkel megszületett a 
megállapodás. A közbeszerzési eljárás olyan szakaszába értek, ahol két ajánlattevő volt. Az 
egyik ajánlattevő az önkormányzat számlájára az ajánlati biztosítékot nem fizette be, másrészt 
pedig olyan dolgot hagyott ki, amely nem hiánypótolható. A másik ajánlattevő, aki a jelenlegi 
szolgáltató esetében is volt egy pici hiányosság, viszont az a Kbt. alapján hiánypótlási 
felhívással pótolható volt. A hiánypótlás arra irányult, hogy az ajánlattevó nyilatkozzon, hogy 
a rendelkezésére álló eszközök megfelelnek-e az ESzCsM rendeletben foglaltaknak. A hiányt 
pótolták, nyilatkoztak, hogy a jogszabályban meghatározott eszközökkel rendelkeznek. 
Felhívja a bizottság tagjainak figyelmét, hogy itt még nem kell névszerint szavazni, mert a 
bizottság nem átruházott hatáskörben dönt, hanem javaslattétellel él. 
 
Ivanics Imréné megkérdezi, hogy a tavalyi évre vonatkozóan mennyi volt a díj.  
 
Fritz Gábor válaszul elmondja, hogy körülbelül a negyede, ha nagyságrendet néznek. 
 
Ivanics Imréné megkérdezi, hogy két orvosra vonatkozik és változatlan tartalommal, tehát a 
rendelési idő ugyanaz, mint jelenleg. 
 
Fritz Gábor elmondja, hogy ugyanazokkal a feltételekkel került kiírásra a közbeszerzés.  
 
Ivanics Imréné: kérdése, hogy most miért lett ennyivel több? 
 
Fritz Gábor: elmondja, hogy a piaci árak változása miatt. 
 
Ivanics Imréné: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek még hozzászólása, 
véleménye. Nincs, ezért kéri, szavazzanak. Megkérdezi, ki az, aki a határozati javaslatot 
változatlan formában támogatja, jelezze. 
 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
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A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
108/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA 

 
A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Közbeszerzési Bírálóbizottság véleménye alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési 
eljárás eredményesen zárult, 

2. nyertes ajánlattevőként az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft.-t (székhely: (4031 Debrecen, István út 6.) hirdeti ki, 
tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

3. megállapítja, hogy az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (1145 Budapest Thököly Út 165) ajánlattevő érvénytelen 
ajánlatot tett a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, azaz egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

4. felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a központi orvosi ügyeleti 
szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés aláírására. 

 
 
Iványi Ferenc Tivadarné megköszöni a munkát és az összevont bizottsági ülést bezárja 
14.40-kor bezárja. 

 
K.m.f. 

 
 

Ivanics Imréné Iványi Ferenc Tivadarné 
Gazdálkodási Bizottság elnökhelyettese Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

elnöke 
  

 
Varga Györgyné Szabó Attila 

a Gazdálkodási Bizottság tagja,  
jkv. hitelesítő 

a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
tagja, jkv. hitelesítő 

 


