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

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4. 
 

Az ülés időpontja: 2016. október 20-án 1700 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Dr. Bourgla Ossamah tag 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila tag 
 

Az ülésen távollévő tag:  

Csonka István tag 

 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor, jegyző 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Dr. Hekman Tibor, jogi referens 

Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Szoboszlai Enikő, EÜ Központ Gazdasági vezetője 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke sok 

szeretettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 

fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Komlós Kolos bizottsági tagot javasolja. 

Kéri a bizottság tagjait, aki a hitelesítőre tett javaslatot, illetve a napirendet elfogadja, 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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

152/2016. (X. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: 2016. október 20-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága Komlós Kolost megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, aki a meghirdetett napirendi pontokat 

változatlan sorrendben és tartalommal el tudja fogadni, az 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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

153/2016. (X. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016. október 20-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága 2016. október 20-i rendes, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A közterületek használatáról szóló 2/2014 (I.17.) önkormányzati rendelet 

módosítási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Beszámoló a BGSZ által 2016. augusztus és szeptember hónapokban elvégzett 

munkáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának értékeléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend 

A közterületek használatáról szóló 2/2014 (I.17.) önkormányzati rendelet módosítási 

kérelméről 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy köztudott, hogy Bicskén vannak olyan garázsok, 

amelyek közterületen állnak. A Tölgyfa utca, Bocskai utca, Akácfa utcai, garázsok 

tulajdonosai általában magánszemélyek, ők nyújtották be a kérelmet. Azzal a kéréssel 

fordultak az önkormányzathoz, hogy ne kelljen közterület foglalási díjat fizetniük, hiszen a 

garázsok után már fizetnek építményadót. A közterület használati engedély után fizetendő díj 
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eltörlését kérik az önkormányzattól. Ez csak olyan módon lehetséges, ha a közterületek 

használatáról szóló rendeletet módosítják. Közterületfoglalási engedélyekből befolyó összeg 

nagyságrendileg 3.700.000-,Ft ezek után a garázsok után. Ez éves díj. Az építmény adó 

összege 600-700 eFt közötti összeg.. A 2016-os év költségvetési stabilitásának megőrzése 

miatt az önkormányzat nem szeretne lemondani a közterület foglalási engedélyekből befolyt 

összegről, így a határozati javaslatban is ezt fogalmazták meg. A képviselő-testület 2016. évi 

decemberi rendes ülésén vissza lehet térni majd erre a kérdésre felül lehet vizsgálni. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatosan javaslat, vélemény. 

Hozzászólás nem volt. Aki a határozati javaslattal egyetért, 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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

154/2016. (X. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati rendelet 

módosítási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítási kérelméről szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a város közterületein álló, engedéllyel épült garázsokra vonatkozó – a közterületek 

használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati rendeletben szabályozott – 

közterület-használati díjakat a 2016. évi költségvetés stabilitása érdekében jelenleg 

nem módosítja, 

 

2. a közterület-használat díjtételeit legkésőbb 2016. decemberi rendes ülésén 

felülvizsgálja. 

 

 

2) Napirend: 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. augusztus és szeptember 

hónapokban elvégzett munkálatokról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy a bizottság tagjai biztosan meg tudták nézni, át 

tudták tekinteni az elvégzett munkákról készült felsorolást, hiszen visszatérő feladatok 

sokaságáról van szó. 
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Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e véleményük, észrevételük az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Kéri, aki elfogadja, támogatja, a határozati 

javaslatot 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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

155/2016. (X. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. augusztus és szeptember 

hónapokban elvégzett munkálatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. augusztus és szeptember hónapokban 

elvégzett munkálatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a továbbiakban is kéri havonta a beszámolót. 

 

Határidő: 2016. október 20. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné megjegyzi, hogy kiegészült a bizottság 4 főre. 17 óra 08 perckor 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő megérkezett.  

 

 

3. napirend: 

Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának értékeléséről 

 

Iványi Ferenc Tivadarné jelzi, hogy az előterjesztés mellékletét képező beszámoló 22. 

oldalán szerepelnek az óvodák, az óvodák megnevezése nem helyes, javításra szorul. Kérdezi 

a bizottság tagjait, hogy van-e véleményük vagy javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Észrevétel, hozzászólás nem volt. Kéri ,ha elfogadják a javaslatot, akkor jelezzék.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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156/2016. (X. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának értékeléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának 

értékeléséről szóló határozati javaslatot azzal az észrevétellel, hogy  

 

a Kapcsolat Központ által készített beszámoló 22. oldalán az óvodák elnevezését pontosítani, 

javítani szükséges. 

 

A Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának értékeléséről szóló határozati javaslatot, 

miszerint Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói jogkörében eljárva az 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai 

munkáját a fenti kiegészítéssel eredményesnek értékeli. 

 

 

4. napirend: 

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről  

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy jogszabály kötelezi a hivatalt, a belső ellenőrzési terv 

elkészítésére. Ezt mindig a következő évre kell elkészíteni. A belső ellenőr, Laki Csabáné azt 

javasolta, hogy a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi 

gazdálkodása és működése legyen az ellenőrzés tárgya a 2017. évben. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e véleményük vagy javaslatuk 

az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondja, hogy a belső ellenőr tulajdonképpen meghatározta 

a célt.  

 

Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag kérdezi, hogy csak az uszoda maradt. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszol, hogy igen. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kéri, hogy aki támogatni tudja a javaslatot, az 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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 

157/2016. (X. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  
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Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2017.évi belső ellenőrzési tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési 

tervéről szóló határozati javaslatot, miszerint  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési 

tervét a következő ellenőrzési célokkal: 

1. Annak vizsgálata, hogy a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 

szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és 

az Alapító által kitűzött céloknak.  

2. A 2016. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése, annak megállapítása, 

hogy az ellenőrzés hatékony volt-e.  

jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

 

Kockázatelemzés az 1. számú ellenőrzéshez 

 

1. Belső kontrollok értékelése 

1) Megfelelő és eredményes 

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított)  

3) Gyenge  

Súly: 5 

 

2. Változás / Átszervezés 

1) Stabil rendszer, kis változások 

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 

Súly: 4 

 

3. A rendszer komplexitása 

1) Nem komplex 

2) Közepesen komplex 

3) Nagyon komplex 

Súly: 4  

 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 

2) Közepes mértékű 

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 

Súly: 3 

 

5. Bevétel/Költségszint 

1) Alacsony  

2) Közepes  

3) Magas  
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Súly:6 

 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 2 

 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

1) 1 évnél kevesebb 

2) 1-2 év 

3) 2-4 év 

4) 4-5 év 

5) 5 évnél több 

Súly: 2 

 

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 

1) Alacsony szintű 

2) Közepes szintű 

3) Magas szintű 

Súly: 3 

 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Nagy 

Súly: 4 

 

10. Szabályozottság és szabályosság 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Jelentős 

Súly: 3 

 

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 

1) Nagyon tapasztalt és képzett 

2) Közepesen tapasztalat és képzett 

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 

Súly: 3 

 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 4 

 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 
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Sz. Kockázati tényező Kockázati 

tényező 

terjedelme 

Alkalma

zott 

Súly 

Pontha- 

tár 

1. Belső kontrollok értékelése 3 5 15 

2. Változás / átszervezés 2 4 8 

3. A rendszer komplexitása 2 4 8 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 3 3 9 

5. Bevételszintek /költségszintek 1 6 6 

6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 

2 2 4 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 5 2 10 

8. Vezetőség aggályai 3 3 9 

9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 

2 4 8 

10. Szabályozottság és szabályosság 2 3 6 

11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 

2 3 6 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 4 12 

    ÖSSZPONTSZÁM: 101 

 

 

Kockázatelemzés a 2. számú ellenőrzéshez 

 

1. Belső kontrollok értékelése 

1) Megfelelő és eredményes 

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 

3) Gyenge  

Súly: 5 

 

2. Változás / Átszervezés 

1) Stabil rendszer, kis változások 

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 

Súly: 4 

 

3. A rendszer komplexitása 

1) Nem komplex 

2) Közepesen komplex 

3) Nagyon komplex 

Súly: 4 

 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 

2) Közepes mértékű 

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 

Súly: 3 

 

5. Bevétel/Költségszint 

1) Alacsony  
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2) Közepes  

3) Magas  

Súly: 6 

 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 2 

 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

1) 1 évnél kevesebb 

2) 1-2 év 

3) 2-4 év 

4) 4-5 év 

5) 5 évnél több 

Súly: 2 

 

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 

1) Alacsony szintű 

2) Közepes szintű 

3) Magas szintű 

Súly: 3 

 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Nagy 

Súly: 4 

 

10. Szabályozottság és szabályosság 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Jelentős 

Súly: 3 

 

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 

1) Nagyon tapasztalt és képzett 

2) Közepesen tapasztalat és képzett 

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 

Súly: 3 

 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 4 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 
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Sz. Kockázati tényező Kockázati 

tényező 

terjedelme 

Alkalma

-zott 

Súly 

Pontha- 

tár 

1. Belső kontrollok értékelése 2 5 10 

2. Változás / átszervezés 2 4 8 

3. A rendszer komplexitása 2 4 8 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 2 3 6 

5. Bevételszintek /költségszintek 1 6 6 

6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 

2 2 4 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 2 4 

8. Vezetőség aggályai 2 3 6 

9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 

1 4 4 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 3 3 

11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 

2 3 6 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 4 12 

ÖSSZPONTSZÁM: 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS 

MEGHATÁROZÁSA 

  

 

Megnevezés 

Átlagos 

munkanapok 

száma / fő 

Létszám 

(fő)* 

Ellenőri napok 

száma összesen  

(Átlagos 

munkanapok 

száma  × Létszám) 

Bruttó munkaidő 35 1 35 

Kieső munkaidő - - 

- 

- 

Fizetett ünnepek - - - 

Fizetett szabadság (átlagos) - - - 

Átlagos betegszabadság - - 

- 

- 

Nettó munkaidő 35 1 35 

Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 

60%) 

35 1 35 

Tanácsadói tevékenység (pl. 10%) 

 

 

 

 5%) 

- - 

- 

- 
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Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. 

kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, 

teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői 

megbeszélések, bizottsági munkában való 

részvétel, stb. (pl. 5%) 

- - - 

Képzés (pl. 10%) - - - 

Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%) - - 

- 

- 

Összes tevékenység kapacitásigénye 
35 1 35 

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához 

szükséges: 

- - 

 

- 

Tartalékidő - - 

- 

- 

Külső szakértők (speciális 

szakértelem) igénybevétele 

- - - 

Ideiglenes kapacitás kiegészítés 

(külső szolgáltató által) 

- - - 

 

 

5. napirend: 

A Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről 

 

Iványi Ferenc Tivadarné megkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a másik két bizottság 

által tett módosításokat, észrevételeket. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a két bizottság által tett módosításokkal, javaslatokkal 

elkészítette az új kérdőívet. A Humánerőforrások Bizottság azt javasolta, hogy a kérdőívet 

interneten keresztül is ki lehessen tölteni, valamint, hogy a kérdőív fejlécében a kérdések 

összeállítójaként az Önkormányzat szerepeljen, ne pedig az Egészségügyi Központ. A 

Gazdálkodási Bizottságnak több módosító javaslata is volt. A fejlécet ők is módosították, 

kérték, hogy kerüljön ki a Bicskei Egészségügyi Nonprofit Kft. A régi kérdőívből kihagyták a 

3-as, 4-es, 5-ös, 12-es, 14-es 15-ös, 16-os, 17-es, 21-es, 23-as, 24-es és a 25-ös kérdéseket.  

Ezen kívül javasolták, hogy a betegelégedettségi kérdőíven szereplő kérdések csak a 

szakellátásra vonatkozzanak. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné javasolja, hogy a későbbiekben készüljön majd egy ilyen jellegű 

kérdőív a háziorvosi ellátásra vonatkozóan is.  

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő jelzi, hogy az egy külön szakma. Ehhez egy külön kérdőív 

kellene. Lehetne két külön papír is.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy akkor a háziorvosokra vonatkozó kérdőívet 

hagyják. Kérdezi, hogy bárhonnan, bárki jöhet az Egészségügyi Központba. 

 

Szoboszlai Enikő az Egészségügyi Központ gazdasági vezetője válaszában elmondja, hogy 

területi ellátási kötelezettségük van, de ezen felül bárkit elláthatnak. Azoknál a 

szakrendeléseknél, ahol hosszú a várakozási idő, ott korlátozták az ellátási kötelezettséget, az 

ellátási területen kívül esők nem jöhetnek. 
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Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag kérdezi, hogy mi számít területen kívülinek. 

 

Szoboszlai Enikő elmondja, hogy az aki nem a járáshoz tartozik, vagy a működési 

engedélyben meghatározott területi ellátási kötelezettségen kívül esik. Ez nagyságrendileg a 

járást fedi le. Csak azoknál a szakrendeléseknél korlátozták, ahol nagyon sok a jelentkező 

beteg, például a mammográfián, vagy a hasi ultrahangnál.  

 

17 óra 25 perckor Bálint Istvánné alpolgármester megérkezett a bizottság ülésére.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e véleményük vagy javaslatuk 

az új betegelégedettségi kérdőívvel kapcsolatban. Javasolják-e, hogy a háziorvosi ellátással 

kapcsolatban is készüljön egy betegelégedettségi kérdőív.  

 

Dr. Bourgla Ossamah elmondja, hogy a gyerekorvosok, fogorvosok és a háziorvosok egy 

külön csoportot alkotnak.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné hozzáteszi, hogy nem mindenki fogja tudni, hogy ez a kérdőív csak 

a szakrendelésekre vonatkozik. Hiába írják oda, hogy szakrendelés, ennek ellenére biztos 

lesznek olyanok, akik összekeverik majd.  

 

Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság ülésén elhangzott 

egy olyan javaslat, miszerint a kérdőívet a betegek majd a kartonozóban kapják meg a 

bejelentkezést követően. A háziorvosi rendelésre a kartonozóban nem kell bejelentkezniük a 

betegeknek.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy a Humánerőforrások Bizottságnak volt egy olyan 

módosító javaslata, hogy a kérdőív kitöltésére interneten keresztül is legyen lehetőség. 

Lehetőségként felveti, hogy kellene készíteni egy hasonló kérdőívet a háziorvosokra 

vonatkozóan is. Az egyik kérdőív fejlécében szerepelne, hogy a szakrendelésre vonatkozik, a 

másik pedig az egyéb rendelésre.  

 

Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag hozzáteszi, attól függ mi a cél. A szakrendelő 

fenntartója is az önkormányzat. A háziorvosi alapellátásnál pedig az önkormányzat átadott 

egy feladatot.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy mind a két területen a betegelégedettség 

felmérése/mérése a cél. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy nincs akadálya, hogy a háziorvosi ellátásról is készüljön 

egy ilyen kérdőív. Az önkormányzat eldöntheti, hogy meg van-e elégedve a szolgáltatással, a 

háziorvossal vagy sem. Ez egy fontos visszacsatolás. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a betegelégedettségi kérdőív, jelenleg a 

szakrendelést igénybe vevők felmérésére irányul. Azt javasolja a bizottságnak, hogy első 

körben maradjanak a szakrendelésnél. Az ezzel kapcsolatos elégedettséget vagy 

elégedetlenséget mérjék fel. Utána majd tovább lehet gondolni ezen felmérés eredményének a 

tükrében, hogy merre haladnak tovább.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné javasolja a bizottságnak, hogy a későbbiekben döntsenek majd az 

egyéb területek elégedettségének a felméréséről. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy 
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elfogadhatónak tartják-e így a módosításokkal a kérdőívet. Esetleg célszerű lenne-e kiemelni, 

hogy a kérdőív a szakellátásról szól. Vélemény, javaslat. Kéri, aki ilyen formában támogatni 

tudja a javaslatot, az 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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

158/2016. (X. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről 

szóló határozati javaslatot a Humánerőforrások Bizottság 2016. október 20-án megtartott 

rendes, nyílt ülésén tett kiegészítéseivel, valamint a Gazdálkodási Bizottság 2016. október 20-

án megtartott rendes, nyílt ülésén javasolt módosításokkal és kiegészítésekkel, az alábbi 

módosítással elfogadásra javasolja 

 

 

1. A kérdőíven legyen kiemelve, hogy a kérdések a szakellátásra vonatkoznak 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné megköszöni a munkát és a rendes, nyílt ülést 17.35 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Komlós Kolos 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


