
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. november 30. 800 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  
Pálffy Károly polgármester 
Bálint Istvánné alpolgármester 
Bárányos József képviselő 
Dr. Bourgla Ossamah képviselő (a 2. ponttól) 
Igari Léna képviselő (a 2. ponttól) 
Ivanics Imréné képviselő 
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 
Máté János Szilárd képviselő 
Németh Tibor képviselő 
Sulyokné Guba Judit képviselő 
 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
Heltai Zsolt képviselő 
Szabó Attila képviselő 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Dr. Révész Zoltán jegyző 
Dr. Bacsárdi József aljegyző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Irodavezető 
Fritz Gábor hatósági irodavezető 
Fábián Róbert műszaki irodavezető 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 
Dr. Hekman Tibor referens 
Kósa László Városi TV 
 
Pálffy Károly köszönti a 2015. november 30-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket.  Elmondja, hogy a Képviselő-testület ülése 3 napirenddel került összehívásra. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Szabó Attila képviselő jelezte, 
hogy a mai képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni. Javaslatot tesz a napirendekre. Kéri 
a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja, jelezze.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
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 
 
 



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
az alábbi napirendet:  
 
Az elfogadott és tárgyalt napirend:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
345/2015. (XI. 30.) képviselő-testületi határozata 

 

Tárgy: A 2015. november 30-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30-i rendkívüli, nyílt 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1) II. számú fogorvosi körzetről  
Előterjesztő: polgármester 

2) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

3) A 2016. évi Bicskei Napokra a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó 
pályázatról  
Előterjesztő: polgármester  

 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős:  polgármester 
 

 
1. Napirend 
II. számú fogorvosi körzetről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly elmondja, hogy a testületi ülés sürgősségét a II. számú fogorvosi körzetben 
bekövetkezett változás indokolta. Bicske Város Önkormányzata a Bicske II. sz. fogorvosi 
körzetét ellátását az Equus-Dent Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződéssel oldotta, ill. oldja 
meg. Feladat-ellátási szerződésben személyes közreműködésre kötelezett dr. Cséffalvay Tibor 
elhunyt. Helyette a Kft. dr. Dobos Bettina fogorvos személyében gondoskodott a praxis 
további működtetéséről. Ahhoz, hogy a praxis megfelelően tudjon működni, jogosult legyen a 
Kft. az OEP finanszírozásra, a testületnek el kell fogadni a feladat-ellátási szerződést. A 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét a 
bizottsági vélemény ismertetésére 
 
Iványi Ferenc Tivadarné tájékoztatást ad, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 
fővel támogatta az előterjesztést. 
 
Pálffy Károly megnyitja a napirend felett a vitát. Köszöni Bálint Istvánné alpolgármester  
közreműködését. Köszöni továbbá a hivatal munkatársainak is, hogy a helyzetet kezelni lehet. 
Úgy látszott, hogy a körzet ellátatlan marad. A kollégák hathatós segítségével sikerült a 
helyzetet megoldani. Átadja a szót Bálint Istvánné alpolgármesternek. 
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Bálint Istvánné javításra szeretne javaslatot tenni. Az előterjesztésben doktornő adatainál 
tévesen Kisfaludy 11. szerepel, de Kisfaludy u. 25. I/1. szám alatt lakik. Előterjesztésben 
javítását kéri. 
 
Pálffy Károly kéri a doktornő adatait a lakcímkártyán szereplő adatokkal pontosítani. 
További hozzászólás hiányában kéri, aki ezzel a módosítással elfogadja, jelezze. 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
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:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
346/2015. (XI. 30.) képviselő-testületi határozata 

 

Tárgy: II. számú fogorvosi körzetről 
 

1.  Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Equus-Dent Fogászati Kft-vel a 
Bicske II. számú (FIN kód:07096153) fogorvosi körzet tekintetében – a fogorvosi 
tevékenység ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést elfogadja és felhatalmazza 
Bicske Város Polgármesterét a szerződés aláírására. 

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a feladat-ellátási szerződésben a személyes 
közreműködésre köztelezett dr. Dobos Bettina fogszakorvos (Orvosi nyilvántartási 
száma:80305). 
 

Határidő: 2015. november 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
2. Napirend 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly elmondja, hogy az előterjesztés több alkalommal került már a Képviselő-
testület elé, és előző alkalommal kérte az aktualizálását. Felkéri a Humánerőforrások 
Bizottság elnökét a bizottság állásfoglalásának ismertetésére. 
 
Sulyokné Guba Judit tájékoztatást ad, hogy terjedelmes anyagról van szó. A bizottság 
átbeszélte és a kért változtatásokat pontosította a tervben. A Képviselő-testület elé utalja. 
Amennyiben kiegészítés van, meg lehet tenni. 
 
Pálffy Károly megnyitja a napirend felett a vitát 
 
Iványi Ferenc Tivadarné véleménye szerint is terjedelmes az anyag, és talán minden nappal 
módosulhat is. Olyan kiegészítést szeretne tenni, ami az elmúlt időszak módosításai kapcsán 
beépítésre kell, hogy kerüljön, mivel az esélyegyenlőséget növel intézkedésről van szó. 
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- A 33. oldalon olvasta 2015. szeptemberéről óvodáztatási támogatást nem lehet 
igénybe venni. Ennek a megszűnését párhuzamosan ingyenes étkezés-támogatás 
váltotta ki. Egy óvodai adatot szeretne beemelni, amely szerint 2015. szeptemberétől 
az ingyenes óvodai étkezők száma 367 fő. A támogatás olyan juttatás volt, ami 
véleménye szerint szűkebb kört érintett. Az ingyenes étkezési támogatás nagy 
létszámot, az óvodások 90 %-át érinti. A mondat mögé beszúrását kéri. 

- A 34. oldalon Bicske Városi Óvoda 3 tagóvodával látja el a gyermekek óvodai 
nevelését 3 feladat-ellátási helyen. Nem mindegyik tagóvoda. A táblázatban 
adatpontosításról van szó, mert 20 dajkájuk van. 

- Az anyagban olvasható volt a Nevelési Tanácsadó elnevezés, amely helytelen, mert 
már Pedagógiai Szakszolgálat van. Javításra javasolja. 

 
Pálffy Károly kihangsúlyozza az előző évi ingyenes étkezők számát az óvodában. Előző 
évben 115-en kaptak ingyenes étkezést az óvodában, ezzel szemben 367 fő kapott az idei 
tanévből. Több mint háromszoros növekedést jelent. Megadja a szót Bálint Istvánné 
alpolgármesternek. 
 
Bálint Istvánné kisebb észrevételeket tesz: 

- A Humánerőforrások Bizottság javaslatára a 23. oldalra bekerült a prevenciós szűrő 
programokhoz az Egészségfejlesztési Iroda. Pontosítását kéri, hogy a Kossuth utcában 
hány szám alatt található. 

- A 37. oldalon a bölcsődei férőhelyeket elemzik. Itt kéri belevenni, hogy az óvodákban 
2014-től 1 csoport, az idei évtől a Kakas Óvodában 2, a József Attila utcai óvodában 1 
mini csoporttal, 2,5 kortól a gyermekeiket, akik nem kívánják bölcsődébe vinni, az 
óvodai nevelésbe szeretnék beíratni, a szülőknek lehetőségük van rá. 

- A 39. oldalon az idősekre vonatkozó programoknál hiányzik a Senior Akadémia, ami 
az „50 +-osoknak” egy jó és nagyszerű kezdeményezés. Beírását kéri. 

 
Pálffy Károly ismételten megadja a szót Iványi Ferenc Tivadarnénak. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné újabb javaslatot tesz, amely szerint a dajkai sor alá fontos, 
kimondottan az esélyteremtést növelő intézkedés az is, hogy az óvodákban pedagógia 
asszisztensek segítik az óvodai nevelő munkát. Beépítését javasolja. 
 
Pálffy Károly ismételten megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak. 
 
Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy az óvodáztatási támogatás előző évben 47 gyermeket 
érintett. Szeptembertől kezdve megszűnt a támogatás. Nagyságrendileg 367 óvodás ingyenes 
étkeztetése grandiózus módon váltotta ki. 
 
Dr. Bourgla Ossama és Igari Léna 8 óra 11 perckor megérkezett a Képviselő-testület 
ülésére. 
 
Pálffy Károly köszönti az ülésre megérkezett képviselőket. További hozzászólás hiányában 
az elhangzott kiegészítésekkel teszi fel szavazásra a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Kéri, 
aki ezekkel a módosításokkal támogatni tudja a határozati javaslatot, jelezze. 
 
Dr. Bourgla Ossamah jelzi, hogy nem szeretne részt venni a szavazásban, mert az ülés 
elejétől nem volt jelen, ezért nem tudja, mi hangzott el.  
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A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő (Dr. Bourgla Ossasmah képviselő nem vett részt a 
szavazásban) 
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-testületének 
347/2015. (XI. 30.) képviselő-testületi határozata 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálatáról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak 
megfelelően a 312/2013. (X.22.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot áttekintette és felülvizsgálta. 

A képviselő-testület a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot az alábbi 
pontosításokkal, kiegészítésekkel fogadja el: 

1. a 23. oldalon az Egészségfejlesztési Iroda pontos, házszám szerinti címe kerüljön 
feltüntetésre,  

2. a 37. oldalon (Bölcsődei férőhelyek elemzése) fel kell tüntetni, hogy 2014 évtől 1, 
2015. évtől a Kakas Óvodában 2, a József Attila utcai óvodában 1 mini csoport indult, 

3.  39. oldalon az idősek programját a „senior akadémia 50 +-osoknak” sorral ki kell 
egészíteni,  

4. a 34. oldalon található „óvodai nevelés adatai” táblázat dajka sor alatt fel kell tüntetni, 
hogy az óvodákban pedagógiai asszisztensek segítik az óvónők munkáját.  

A képviselő-testület a fenti pontosításokkal, kiegészítésekkel elfogadja a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 

1. határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését. 
2. jogszabályi hátterének és statisztikai adatainak kiegészítését.  

 
Határidő: 2015. november 30 
Felelős: Polgármester 
 
 
3. Napirend 
A 2016. évi Bicskei Napokra a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly tájékoztatást ad, hogy pénteki napon kereste fel a hivatalvezetést a Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatója. Elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális 
Fesztiválok Kollégiuma meghívásos pályázatban meghívta az intézményt, hogy vegyenek 
részt, és 5 MFt-ot meghaladó költségű programsorozat megrendezésére nyújthatnak be 
pályázatot. A megpályázható összeg 2 MFt. Kritérium volt, hogy 5 MFt feletti legyen a 
programsorozat összköltsége. Intézményvezető asszony kérése volt, hogy a 2016. évi 
költségvetés terhére a Képviselő-testület biztosítsa a 4 MFt önerőt. Megnyitja a napirend 
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felett a vitát. Egyik bizottság sem tárgyalta, mert később érkezett. Megadja a szót a Humán 
erőforrások Bizottság elnökének. 
 
Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy a bizottsági ülésen részt vett az intézmény vezetője. 
Örömmel számolt be arról, hogy most folyik egy minősítés az intézményben. Ennek az 
eredményeképpen minősített köznevelési intézménnyé válhat az Egységes Művelődési 
Központ. Komoly szakmai elismerése a városban folyó kulturális tevékenységnek. Az is, 
hogy idén először került sor arra, hogy a Nemzeti Kulturális alap a pályázatba meghívásos 
módon hívja be az intézményt. 
 
Pálffy Károly további hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testület tagjait, aki támogatja 
a Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetésében az önerő támogatását, jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
348/2015. (XI. 30.) képviselő-testületi határozata 

 

Tárgy: A 2016. évi Bicskei Napokra a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó 
pályázatról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ 
és Könyvtár Petőfi Művelődési Központja részére az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 
meghívásos pályázatához, a 35. Bicskei Napok összművészeti fesztivál, legalább 5 millió 
forintot meghaladó költségű programsorozatának megrendezéséhez, a 2016. évi költségvetés 
terhére 4 millió forint önerőt biztosít. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4 millió Ft önerő kerüljön tervezésre a 
2016. évi költségvetésbe. 

 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Polgármester 
 
 
Pálffy Károly megköszöni mindenki a munkáját és további szép napot kívánva a rendkívüli, 
nyílt ülést bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 
            polgármester                    jegyző 
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