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JEGYZŐKÖNYV 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2021. augusztus 10. (kedd) 8.30 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

 

Bálint Istvánné polgármester 

Börcs Antal képviselő 

Csonka István képviselő 

Csörgöl Ákos alpolgármester 

Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő 

Horváth János Koppány képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

 

Balázs Péter képviselő    Távol (igazoltan) 

Bárányos József képviselő    Távol (igazoltan) 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő    Távol 

Molnár Dániel képviselő    Távol (igazoltan) 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

 

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Druzsin László Műszaki Iroda vezetője 

Schulman Izabella ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Takács József Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatója 

 

 

Bálint Istvánné sok szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselő társakat és a televíziónézőket 

2021. augusztus 10. napján a rendkívüli nyilvános testületi ülésen. Megállapítja, hogy a testület 

szabályszerűen lett összehívva és 8 fővel határozatképes. Bárányos József, Balázs Péter és 

Molnár Dániel képviselő társak jelezték szabályosan a távol maradásukat. Ezennel az ülést 

megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontokra szeretne szavazást tenni. Aki napirendi 

pontokat elfogadja az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2021. (VIII.10.) HATÁROZATA 

 

A 2021. augusztus 10. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. augusztus 10. napi rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1. 2. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 

módosításáról 

(12. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

(11. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A szociális tűzifa beszerzéséről 

(16. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A Bicske, Bajcsy Zs. utca DN 300 ac vízvezeték kiváltás, valamint a környező 

összekötő vezetékek tervezéséről 

(13. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

 

Határidő: 2021. augusztus 10. 

Felelős:     polgármester 

 

 

1. Napirendi pont: 2. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási 

szerződés módosításáról 

(12. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné röviden ismerteti az előterjesztést. Mindenki előtt ismert, hogy a Bino Bt. 

működtetésében üzemelő háziorvosi körzet. Dr. Nagy Gyula háziorvos kollegiális 

praxisközösségben való részvétele miatt változik a rendelés ideje. Emiatt a feladat-ellátási 

szerződés módosítására van szükség. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a 
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napirend felett a vitát. Nem lát hozzászólásra jelentkezőt, ezért most arra kéri a képviselő 

társakat, aki a határozati javaslatban foglalt módosításokat eltudja fogadni az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2021. (VIII.10.) HATÁROZATA 

 

a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 2. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében 

 

1.) helyt ad dr. Nagy Gyula kérelmének és a feladat-ellátási szerződés rendelési időre 

vonatkozó 13. pontját a kérelemnek megfelelő tartalommal elfogadja, a feladat-ellátási 

szerződést megújítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja a BINO Bt.-vel, 

mint megbízottal, illetve a képviseletében eljáró Dr. Nagy Gyula felnőtt háziorvosi 

alapellátást személyesen biztosító háziorvossal, mint szerződő felekkel a Bicske 2. számú 

felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan, területi ellátási kötelezettséggel, a 

határozat melléklete szerinti tartalommal, 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a megújított, módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt feladat-ellátási szerződés aláírására, 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a Bicske 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben az 

egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges 

valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést 

engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, 

hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2.  Napirendi pont: A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított 

közbeszerzési eljárás eredményéről 

(11. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 
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Bálint Istvánné szintén orvosi feladatok ellátásával kapcsolatos. Mint képviselő társak előtt 

ismert még 2019-ben kötöttek szerződést az orvosi ügyelet ellátására, mely ez év augusztus 31-

én lejár, ezért közbeszerzési eljárást kellett indítani, ennek az ajánlattételi határideje 2021. 

augusztus 2-a 10 óra. 1 darab ajánlat érkezett az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. debreceni cégtől. Ez az ajánlat a NEAK finanszírozáson 

felül havonta még nettó 6 millió forintba fog kerülni. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési 

bíráló bizottság a tegnapi napon ülésezett, ezért a jegyzőkönyvet most kapták meg a 

képviselőtársak. Arra kéri őket, hogy tanulmányozzák át és azután folytatják a döntéshozatallal. 

 

Képviselők áttekintik a közbeszerzési bíráló bizottság jegyzőkönyvét. 

 

Bálint Istvánné képviselőtársakat illeti meg a szó, nem lát hozzászólásra jelentkezőt. Mivel 

névszerinti szavazásra van szükség és az asztalon mindenki előtt van egy összeférhetetlenségi 

nyilatkozat, kéri, akivel szemben ez nem áll fenn az aláírásával erősítse meg. Felkéri Jegyző 

urat, hogy olvassa fel a képviselőtársak nevét. 

 

Fritz Gábor szavazni jól érthető igen, nem, tartózkodom kifejezéssel lehet. Felolvassa a 

jelenlévő képviselők neveit. 

 

Bálint Istvánné megállapítja a szavazás eredményét. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bálint Istvánné igen 
Dr. Lovasné Báder 

Katalin 
igen 

Börcs Antal igen 
Horváth János 

Koppány 
igen 

Csonka István igen Németh Tibor igen 

Csörgöl Ákos igen 
Sulyokné Guba  

Judit 
igen 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2021. (VIII.10.) HATÁROZATA 

 

a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 
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1. nyertes ajánlattevőként az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft-t (székhely: (4031 Debrecen, István út 6.) hirdeti ki, az 

ajánlatban megadott - NEAK finanszírozáson felüli - nettó 6.000.000,- Ft/hó vállalási 

áron, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a központi orvosi ügyeleti 

szolgáltatásra vonatkozó, a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező szolgáltatási 

szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: 2021. augusztus 25. 

Felelős: polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: A szociális tűzifa beszerzéséről 

(16. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzata évek óta segít azoknak a 

háztartásoknak, ahol a téli időszakban nehézkes a tüzelő megvásárlása. Ez a rendeletben 

szabályozott módon és formában van lehetőség. Szeretné hangsúlyozni, hogy ezt nem kötelező 

feladatként látja el az önkormányzat, hanem ez egy olyan plusz lehetőség a rászoruló 

családoknak, amit Bicske fontosnak gondol odaítélni és ezzel is segíteni a családok 

mindennapjait. 3 érvényes árajánlat érkezett, a legkedvezőbbet a Bionova Kft. adta, ezért velük 

javasolja a szerződés megkötését. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, képviselőtársakat 

illeti meg a szó. Megnyitja a napirend felett a vitát, hozzászólásra jelentkezőt nem lát, ezért arra 

kéri aki támogatja a Bionova Kft.-vel a szerződéskötést, az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2021. (VIII.10.) HATÁROZATA 

 

a szociális tűzifa beszerzéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) a szociális tűzifa beszerzésére irányuló beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként a 

Bionova Hungary Kft-t hirdeti ki bruttó 7.956.550.- Ft ajánlati áron, 

 

2) a szociális tűzifa beszerzésére a forrást a 2021. évi költségvetési rendelet "Ellátottak 

pénzbeli juttatásai" jogcímen biztosítja, 
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3) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti gazdasági társasággal a szállítási 

szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4. Napirendi pont: A Bicske, Bajcsy Zs. utca DN 300 ac vízvezeték kiváltás, valamint 

a környező összekötő vezetékek tervezéséről 

(13. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti röviden az előterjesztést. A fő nyomócső beérkezése ezen az úton 

érkezik a városba. A szilárd útburkolat elkészítésére addig nincs lehetőség amig a fő nyomócső 

kiváltásra nem kerül. Az előző ciklusban, akikkel együtt dolgoztak emlékezhetnek rá, hogy a 

Gördülő Fejlesztési Tervben ez már 2017 óta szerepel, szegény Bálint Ica néni is azt szerette 

volna elérni, hogy szilárd burkolatot kapjon az utca. Már korábban szerette volna, ha ez a 

tervezés elindul, most arra van lehetőség, hogy a beérkezett 3 árajánlatból kiválasszák azt a 

személyt, aki megtudja ezt a tervezést ejteni. Szeretné hangsúlyozni, hogy most még csak egy 

engedélyes terv elkészítésére lesz lehetőség, ha és amennyiben tudnak erre megfelelő forrást 

szerezni, akkor tud indulni a kivitelezés. A legkedvezőbb ajánlatot a Hidroszféra Kft. tette. Az 

elterjesztést bizottság nem tárgyalta, képviselőtársakat illeti meg a szó. Megnyitja a napirend 

felett a vitát, nem lát hozzászólásra jelentkezőt, arra kéri a képviselőket, hogy a Hidroszféra 

Kft. által nyújtott kedvező ajánlatot fogadják el. Aki ezzel egyetért az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2021. (VIII.10.) HATÁROZATA 

 

Bicske, Bajcsy Zs. utca DN 300 ac vízvezeték kiváltás, valamint a környező összekötő 

vezetékek tervezéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. Bicske, Bajcsy-Zs. utca útépítését megelőzően az utcában húzódó DN 300 ac 

ivóvízvezeték rekonstrukcióját, valamint a környező vízvezetékek összekötésének 

megteremtését a szakmai javaslatok figyelembevételével szükségesnek tartja, 

 

2. az 1. pontban jelölt beruházás előkészítése érdekében a vízjogi létesítési 

engedélyezéshez szükséges tervezési feladatok elvégzésével az árajánlata alapján bruttó 
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5.250.000,-Ft vállalási összeg ellenében megbízza a Hidroszféra Tervező és Szolgáltató 

Kft-t (2067 Szárliget, Ady E. u. 60.), 

 

3. felkéri a jegyzőt, hogy a tervezéshez szükséges geodéziai felmérésre szerezzen be 

ajánlatokat, 

 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt tervezővel a vállalkozási 

szerződést megkösse. 

 

 

 

Határidő: 2021.08.31. 

Felelős: polgármester 

Bálint Istvánné köszöni szépen mindenkinek, hogy jelen tudtak lenni a mai testületi ülésen és 

tudtak ismét Bicske érdekében előre lépéseket tenni. Mindenkinek további jó nyaralást kíván, 

jelzi, hogy amennyiben lenne még a hónapban rendkívüli testületi ülés, úgy időben a 

megszokott módon fogják jelezni. Az ülést 8:43-kor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


