
JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendes, nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. október 26. 830  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna képviselő 

Heltai Zsolt 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 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Nagyné Szita Erzsébet Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgatója 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ igazgatója 

dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. igazgatója 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója 

Kósa László Bicske Városi TV 

 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A kiküldött na-

pirendi pontokhoz felvételre javasolja a BTC sporttelep felújítással kapcsolatos közbeszerzésről, a 

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítéséről, az M1 – 
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Esztergom között tervezett gyorsút nyomvonaláról, a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 

Nonprofit Kft. pénzmaradvány jóváhagyásáról, a székelyföldi Atyha település támogatási kérel-

méről, valamint a mobiltelefon költségtérítésének meghatározásáról szóló előterjesztéseket. Meg-

állapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Az ülésen nem vesz részt Dr. Bourgla 

Ossamah képviselő, Igari Léna képviselő asszony, valamint Heltai Zsolt képviselő. Kéri a képvi-

selő-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 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a követ-

kező határozatot hozta: 

 

299/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. október 26-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 26-i rendes, nyílt ülésének napi-

rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  
 Előterjesztő: polgármester 

 

2. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestü-

leti határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

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

kérelméről  
Előterjesztő: polgármester 

 

4. A helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet módosítá-

sáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Bicske Város Önkormányzata 2017.évi belső ellenőrzési tervéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

6. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

7. A Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának értékeléséről  

Előterjesztő: polgármester 
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8. Az emlőrák szűrését népszerűsítő „Kezedben a sorsod” – séta a mellrák ellen támoga-

tásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

9. A Bicske Város Önkormányzat tulajdonának vagyon- és felelősségbiztosítás tárgykö-

rében tett árajánlatok alapján a biztosítók kiválasztásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

10. A Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről  

Előterjesztő: polgármester 

 

11. A Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahasználati kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

12. Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes uszodahasználati 

kérelméről  
Előterjesztő: polgármester 

 

13. 2016. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

14. Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelöléséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

15. A BTC Sporttelep felújítással kapcsolatos közbeszerzésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

16. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének értékesíté-

séről 

Előterjesztő: polgármester 

 

17. Az M1 – Esztergom között tervezett gyorsút nyomvonaláról 

Előterjesztő: polgármester 

 

18. A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. pénzmaradvány jóváha-

gyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

19. A székelyföldi Atyha település támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

20. A mobiltelefon költségtérítésének meghatározásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

21. Képviselői bejelentések 
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Határidő: 2016. október 26. 

Felelős: polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Pálffy Károly polgármester ismertette, hogy a képviselőtestület 2016. szeptember 28-i zárt ülésén 

döntött a 2016.09.28i rendes, zárt ülés napirend elfogadásáról, a "Bicskéért Elismerő Oklevél" ki-

tüntetés adományozásáról, a tájékoztatást nyújtott a polgármester átruházott hatáskörében 2016. év 

június, július, augusztus hónapban megállapított szociális támogatásokról, döntött Székely István 

fellebbezéséről Bicske Város Polgármestere települési lakásfenntartási támogatásában megállapí-

tott összege ellen, döntött a "Kiemelkedő Munkáért" kitüntetés adományozásáról, döntött a Magyar 

Sándor Repülő Egyesület méltányossági kérelméről, döntött a Bicske, Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti 

költségelvű lakás bérlőkijelölési jogáról szóló pályázat bírálatáról. Megkérdezi a képviselőket, 

hogy a beszámolót elfogadják-e. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, az 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 követ-

kező határozatot hozta: 

 

300/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló beszámolót 

elfogadja. 

Határidő: 2016. október 26. 

Felelős: polgármester 

 

  

2. napirendi pont 

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi ha-

tározatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

 

Pálffy Károlypolgármester elmondja, hogy a képviselők az előterjesztést megismerhették, meg-

kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. Megadja a szót Németh Tibor képviselőnek. 

 

Németh Tibor megkéri a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást az október 19-i, Lics Zoltánnal, 

a Régió 2007 Kft. ügyvezetőjével történt egyeztetésről. 
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Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a bicskei helyi járatú autóbuszok túlzsúfoltsága miatti 

képviselői jelzés kapcsán kérte a találkozót a Régió 2007 Kft. ügyvezetőjével. Lics Zoltán a meg-

beszélésen ígéretet tett arra, hogy a túlzsúfoltságot egy nagyobb autóbusz forgalomba helyezésével 

megszünteti. További kérdés, észrevétel hiányában kéri a képviselőket, hogy kézfelemeléssel je-

lezzék, elfogadják-e a beszámolót. 

 

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 követ-

kező határozatot hozta: 

 

301/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő- tes-

tületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről, a hatá-

rozatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések alapján tett intézkedésekről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: 2016. október 26. 

Felelős: polgármester 

 

  

3. napirendi pont 

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

méről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a közelmúltban azon garázstulajdonosok egy cso-

portja, akiknek garázsa közterületen helyezkedik el, kérelmet fogalmaztak meg az önkormányzat 

felé, amelyben a garázsok után fizetendő közterület-használati díj eltörlését kérelmezik szociális 

helyzetükre való tekintettel. A közterület-használati díj megfizetését helyi rendelet szabályozza, 

így a kérelmet rendelet módosítási igényként fogadta be az önkormányzat. A közterület-használat-

ból befolyó bevétel az önkormányzat éves költségvetésében tervezett bevétel, így annak eltörlése 

3.724.240,-Ft hiányt okozna a 2016. évi költségvetésben. A költségvetés stabilitása érdekében je-

lenleg nem javasolja a közterület-használati díjtételek módosítását, így a rendelet módosítását sem. 

Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót Iványi Ferenc Tivadarnénak, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöké-

nek. 
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Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyet-

értett. Ismerteti, hogy nem kívánják a 2016. évi költségvetést módosítani, ezért támogatja a hatá-

rozati javaslatban foglaltakat, miszerint a képviselő-testület a 2016. decemberi ülésén vizsgálja 

felül a közterület-használat díjtételeit.  

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást és felkéri Bárányos Józsefet, a Gazdál-

kodási Bizottság elnökét ismertesse  a bizottság véleményét. 

 

Bárányos József elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság tagjai is a Város- és Vállakozásfejlesz-

tés Bizottság véleményével megegyezően döntöttek. Egyhangúlag támogatták a határozati javas-

latban foglaltakat.  

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a bizottsági elnökök tájékoztatását. Megnyitja a napi-

rend felett a vitát. Képviselői hozzászólás hiányában kéri, hogy aki támogatja a határozati javasla-

tot, az 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 követ-

kező határozatot hozta: 

 

302/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

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

tási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

latáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati rendeletben szabályozott – közterület-haszná-

lati díjakat a 2016. évi költségvetés stabilitása érdekében jelenleg nem módosítja, 

 

2. a közterület-használat díjtételeit legkésőbb 2016. decemberi soros ülésén felülvizsgálja. 

 

 

Határidő: 2016. december 15. 

Felelős: polgármester 
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4. napirendi pont 

A helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a rendeletmódosítást Bálint Istvánné alpolgármester 

asszony kezdeményezte. A rendeletmódosítás egyszerűbbé és szabályozottá teszi a képviselő-test-

ület, mint az elismerő cím adományozója által Bicske város díszpolgárai halálának esetén köve-

tendő eljárást és egyebekben megnyugtató módon rendezi annak anyagi vonatkozásait. A rendelet-

módosítással automatikussá válik, hogy az önkormányzat az elhunyt díszpolgárt saját halottjának 

tekintse. Megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

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 követ-

kező rendeletet alkotja: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 3/2016(I.27.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében a következőket rendeli el:  

 

1.§ A helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 3/2016 (I.27.) önkormányzati rendelet (a 

következő 17/A§-al egészül ki: 

 

„17/A.§. Halála esetén a díszpolgárt Bicske Város Önkormányzata saját halottjának tekinti és 

bruttó 300.000 forint erejéig az önkormányzat átvállalja a temetés költségeit.” 

 

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

Pálffy Károly                                                       Fritz Gábor  
polgármester                                                               jegyző  

 

 

Z Á R A D É K :  

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  

Bicske, 2016. október 26. 
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     Fritz Gábor  

            jegyző 
 

 

 

 

5. napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzata 2017.évi belső ellenőrzési tervéről  

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzata az éves ellenőrzési 

tervét kockázatelemzésre alapozva alakítja ki. Az ellenőrzési tervet a vonatkozó jogszabály előírá-

sainak és helyi szabályozásnak megfelelően a képviselő-testület hagyja jóvá. A 2017. évi belső 

ellenőrzési terv kockázatelemzésen felállított prioritásokon és az ellenőrzés rendelkezésére álló 

erőforrások alapján készült el. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Bicskei Polgármesteri 

Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.  

Az ellenőrzések tárgyai: 

1. A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodása és működése 

2. Az ellenőrzési javaslatokra készített intézkedési tervek és megvalósításuk. 

A tervezett ellenőrzéseket, a 2017. évi ellenőrzési terv a kockázati tényezőket és értékelésüket, 

valamint az ellenőrzési kapacitást a 2. számú melléklete foglalja össze. Az előterjesztést Gazdál-

kodási Bizottság és a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta. Felkéri a bizottságok 

elnökeit ismertessék a bizottsági véleményeket.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné köszöni a szót. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Város- és Válla-

kozásfejlesztés Bizottság támogatta a határozati javaslatban foglaltakat és elfogadta a 2017. évi 

belső ellenőrzési tervet.  

 

Bárányos József elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság is elfogadta és támogatta a határozati 

javaslatot. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a bizottsági elnököknek a tájékoztatást. Megkérdezi a 

jelenlévő képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése. Észrevétel hiányában felkéri a képviselő-

testület tagjait, hogy szavazzanak.  

 

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 követ-

kező határozatot hozta: 

 

303/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2017.évi belső ellenőrzési tervéről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési ter-

vét a következő ellenőrzési célokkal: 

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

sága, 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. 

Határidő:  2016. október 26. 

Felelős: jegyző 

 

 

 melléklet a 303/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozathoz 

 
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  

Súly: 6 
 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 
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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 

 

Sz. Kockázati tényező Kockázati té-

nyező terjed-

elme 

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 
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6. Külső szervezetek/partnerek által gyako-

rolt befolyás 

2 2 4 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 5 2 10 

8. Vezetőség aggályai 3 3 9 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínű-

sége 

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  

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 
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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 

Sz. Kockázati tényező Kockázati té-

nyező terjed-

elme 

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 
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6. Külső szervezetek/partnerek által gyako-

rolt befolyás 

2 2 4 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 2 4 

8. Vezetőség aggályai 2 3 6 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínű-

sége 

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 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kockázati té-

nyezők és sú-

lyozás 

Belső kontrollok ér-

tékelése 

Változás/át-szervezés A rendszer komplexi-

tása 

Kölcsönhatás más 

rendszerekkel 

Bevétel/Költség-

szint 

Külső szerveztek, illetve 

partnerek által gyako-

rolt befolyás 

Előző ellenőrzés óta 

eltelt idő 

Vezetőség aggályai a 

rendszer működését il-

letően 

Pénzügyi szabályta-

lanságok valószínű-

sége 

Szabályozottság 

és szabályosság 
Munkatársak 

tapasztalata és 

képzettsége 

Erőforrások ren-

delkezésre állása 

 

Kocká

-zati 

érték 

Kocká

-zat 

ér-

téke-

lése 

Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont 

Ellenőrzési feladat 

Önkormány-

zati tulajdonú 

vállalkozás el-

lenőrzése 
 

5 15 4 8 4 8 3 9 6 6 2 4 2 10 3 9 4 8 3 6 3 6 4 12 101 magas 

Korábban le-

folytatott 

(2016. év) el-

lenőrzés utó-

ellenőrzése 

5 10 4 8 4 8 3 6 6 6 2 4 2 4 3 6 4 4 3 3 3 6 4 12 77 közepes 
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AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉ-

GES KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA 
  

 

Megnevezés 

Átlagos mun-

kanapok 

száma / fő 

Lét-

szám 

(fő)* 

Ellenőri napok száma 

összesen  (Átlagos mun-

kanapok száma  × Lét-

szám) 

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%) 

- - 

- 

- 

Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kocká-

zatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesít-

ményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszé-

lések, 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 szakérte-

lem) igénybevétele 

- - - 

Ideiglenes kapacitás kiegészítés 

(külső szolgáltató által) 

- - - 

 

 

6. napirendi pont 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadása  

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy Bicske Város Önkor-

mányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokat az önkormányzat képviselő-testülete ellen-

őrzi. A 2016. évi munkatervben is szerepel a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-

saságok 2016. I. félévi beszámolójának ellenőrzése. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. a 2016. első 

félévi beszámolóját benyújtotta, melyet a Pénzügyi és Költségvetési Irodánk megvizsgált és 

rendben talált. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság 

elnökének, Bárányos Józsefnek. 
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Bárányos József tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság 4 igen szavazattal 

támogatta a határozati javaslatot. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást és megnyitja a napirend felett a vitát. 

Kérdés, hozzászólás hiányában, megkéri a jelenlévőket, hogy aki elfogadja a beszámolót, je-

lezze. 

 

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 kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

304/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolóját 712 853,- eFt mérlegfőösszeggel 

és – 99 287,- eFt üzleti tevékenység eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő: 2016. október 26. 

Felelős: polgármester 

 

 

7. napirendi pont 

A Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának értékeléséről  

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy az Mötv. szerint a helyi közügyek, valamint a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok a gyermek-

jóléti szolgáltatások és ellátások, valamint szociális szolgáltatások és ellátások, biztosítása. Az 

önkormányzat az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ közremű-

ködésével látja el az Mötv. által kötelezően előírt közfeladatot. A szociális ellátásokról és a 

szociális igazgatásról szóló törvény alapján a fenntartó ellenőrzi és évente egy alkalommal ér-

tékeli az intézmény szakmai munkájának eredményességét.  

Az intézmény vezetője elkészítette a Kapcsolat Központ 2015. évi tevékenységéről szóló ala-

pos,mindenre kiterjedő beszámolóját. Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tár-

gyalta, felkéri Sulyokné Guba Judit elnököt, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Sulyokné Guba Judit tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Humánerőforrások Bizottság korábbi 

ülésein tárgyalta, a 2015. évi és a 2016. I. félévi szakmai munkát. Elmondja, érdekes volt szá-

mukra, hogy egy kistérségi fenntartásban lévő intézményi tevékenységről beszélhettek 2015-re 

vonatkozóan ugyanakkor jelenleg a Kapcsolat Központ ismét az önkormányzat fenntartásába 

került vissza. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a bizottsági vélemény ismertetését. Megkérdezi, 

hogy van-e kérdés, észrevétel. Ezek hiányában kéri, hogy aki támogatja az előterjesztést, je-

lezze. 
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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 kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

305/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának értékeléséről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartói jogkörében eljárva az Egyesí-

tett Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkáját ered-

ményesnek értékeli és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 2016. október 20-án megtar-

tott rendes, nyílt ülésén elfogadott javítással jelen határozat mellékletében foglaltak szerint 

hagyja jóvá. 

 

Határidő: 2016. október 30. 

Felelős: polgármester 

 

Határozat melléklete jegyzőkönyv melléklete. 

 

8. napirendi pont 

Az emlőrák szűrését népszerűsítő „Kezedben a sorsod” – séta a mellrák ellen támogatása 
 

Pálffy Károly polgármester felkéri Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt, mint kezdemé-

nyezőt ismertesse az előterjesztést. 

 

Bálint Istvánné megköszöni a szót. Elmondja, hogy 2014. október 4-én már megrendezésre 

került egy hasonló elnevezésű rendezvény. Ez a program az emlőrák időbeni kiszűrésére és 

gyógyíthatóságának időbeni elérésére hívja fel a lakosság figyelmét. Kiemeli, hogy nemcsak a 

nőket, hanem a férfiakat is invitálják erre a sétára, hiszen egy felelős, gondoskodó, szerető férj 

és apa szintén megteszi ezeket lépéseket családja hölgytagjai egészségének érdekében. A séta 

2016. november 5-én 9 órakor a polgármesteri hivatal udvaráról indul, érintve a Szent István 

utat, a Bocskai utcát, a Fáy köznél visszakanyarodva a Kossuth utca irányába, majd a Kossuth 

utcán végighaladva visszaérkeznek a kiinduló állomásra. 2016. november 3. és november 15. 

közötti időszakban egy emlőszűrő kamion végzi majd azon bicskei 45 és 65 év közötti hölgyek 

vizsgálatát, akik behívót kaptak a vizsgálatra. Felhívja a nők figyelmét, hogy éljenek ennek az 

ingyenes szűrésnek a lehetőségével. Véleménye szerint nagyon fontos, hogy az időben észlelt 

daganat gyógyítható, így az ember egészségesen élheti tovább az életét. Ismerteti, hogy 2016. 

november 5-én, szombaton a Magyar Vöröskereszt szervezésében kisebb szűrővizsgálatokon 

lehet részt venni, ahol vércukormérést, vérnyomásmérést és testzsírszázalékmérést végeznek. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Egészségügyi Központ által hamarosan megrendezésre ke-

rül egy egészségnap, ahol a lakosságnak lehetősége lesz részt venni hasonló szűrővizsgálato-

kon. Elmondja, hogy felkérte az Egészségügyi Központ munkatársait, készítsenek erről szóró-

lapot, melyet a 2016. november 5-i „Kezedben a sorsod” – séta a mellrák ellen program ideje 

alatt a sétán résztvevők számára átadhatnak. Ezzel is népszerűsítve az Egészségügyi Központ 

programját.  

2016. november 5-én mindenkit szeretettel várnak a polgármesteri hivatal udvarába. 
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Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy az előterjesztést a 

Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadta. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. Hozzászólás hiányában megkéri a képviselőket, aki támogatja az előterjesztést 

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 kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

306/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az emlőrák szűrését népszerűsítő „Kezedben a sorsod” – séta a mellrák ellen tá-

mogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a „Kezedben a sorsod” – séta a mellrák ellen elnevezésű rendezvény lebonyolításához keret-

jelleggel 150.000.- forint támogatást nyújt a rendezvényt népszerűsítő szórólapok, plakátok, 

sálak, lufik és egyéb népszerűsítő termékek beszerzéséhez az önkormányzat 2016. évi költség-

vetése dologi kiadásainak terhére. 

 

Határidő: 2016. november 5.  

Felelős: polgármester 

 

 

9. napirendi pont 

A Bicske Város Önkormányzat tulajdonának vagyon- és felelősségbiztosítás tárgykörében 

tett árajánlatok alapján a biztosítók kiválasztása  
 

Pálffy Károly polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Bicske Város Önkor-

mányzatának vagyon- és felelőségbiztosítási szerződése 2016. december 11.-i nappal lejár, 

ezért felkérték a 2M Ezerszem Biztosítási Alkusz Kft. képviselőjét, hogy kérje be a biztosító 

társaságok árajánlatait. 

Nevezett Kft. a biztosító társaságoktól bekért árajánlatokat megküldte, melyek közül szükséges 

a legkedvezőbbet kiválasztani. Jelen vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés költsége évi  

1 306 032 Ft, mely összeget nem lehet összehasonlítani a bekért árajánlatokkal. 

A jelen szerződés nem teljeskörű. Az ingatlanok esetében a biztosítási értéke 2 170 000 eFt, a 

biztosítók új díjkalkulációi alapján 5 364 213 eFt. Az ingóságok estében a jelen szerződés össz-

értékben 281 688 032 Ft-ra, míg az új díjkalkulációkban 524 730 000 Ft-ra szól a biztosítás. A 

felelősségbiztosítás a bekért árajánlatokban kibővült bizonyos kárnemekkel, mint például a ká-

tyúk, úthibák, sorfák okozta károk fedezetére, továbbá a dolgozók vagyontárgyaira, általános 

tevékenységi, munkaadói, bérlői, bérbeadói felelősségre, kiterjed az önkormányzat intézmé-

nyeire is. A 2M Ezerszem Biztosítási Alkusz Kft. összefoglalóját a 2. számú melléklet tartal-

mazza a biztosítási elemek meghatározásával biztosítónként. A bekért árajánlatokból a táblázat 

alapján a Groupama Biztosító árajánlata a legkedvezőbb. 
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Véleménye szerint jóval sokrétűbb és biztonságosabb működés valósítható meg az új biztosí-

tással. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta, felkéri Bárányos József elnököt a 

bizottsági vélemény ismertetésére. 

 

Bárányos József elmondja, hogy a bizottság megvizsgálata, és megállapította, hogy a biztosí-

tási összeg arányaiban nem nő annyival, mint amennyivel a biztosított területek köre. A vagyon 

két és félszeresére nő, az ingóság pedig kétszeresére. A Gazdálkodási Bizottság 4 igen szava-

zattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Pálffy Károly polgármester köszöni a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett a vitát. Hoz-

zászólás hiányában, felkéri, a képviselő-testület tagjait a szavazásra. 

 

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 kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

307/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicske Város Önkormányzat tulajdonának vagyon- és felelősségbiztosítás tárgy-

körében tett árajánlatok alapján a biztosítók kiválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 2017. évre vonatkozóan Bicske Város vagyon- és felelősségbiztosítás vonatkozásában 

a Groupama Biztosítót bízza meg, 

 felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 

  

Határidő:  2016. október 26. 

Felelős: polgármester 

 

10. napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről  

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság a 184/2016. (IX.26.) 

számú határozata kiegészítéseként felkérte a Bicskei Egészségügyi Központot, hogy dolgozza-

nak ki egy, a betegek által könnyen értelmezhető és megválaszolható elégedettségi kérdőívet. 

Az Egészségügyi Központ elkészítette a kérdőívet. Az előterjesztést mindhárom bizottság tár-

gyalta és elkészült a bizottságok módosító javaslatait tartalmazó változat, melyet papíralapon 

kiosztva kaptak meg a képviselő-testület tagjai. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek. Első-

ként felkéri Iványi Ferenc Tivadarnét, a Város- és Vállakozásfejlesztés Bizottság elnökét a bi-

zottsági vélemény ismertetésére. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfo-

gadta a Gazdálkodási Bizottság és a Humánerőforrások Bizottság javaslatait. Kifejti, hogy a 

kérdőívben kizárólag a szakellátással kapcsolatos kérdések maradtak bent a bizottsági vélemé-

nyek figyelembevételét követően. 
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Sulyokné Guba Judit tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Humánerőforrások Bizottság elsőként 

tárgyalta a kérdőívhez kapcsolódó előterjesztést. Elmondta, hogy a kérdőív tartalmi részére vo-

natkozóan a véleményezés lehetőségét átengedték a kezdeményező bizottság számára. Két ész-

revételük volt a kérdőívhez kapcsolódóan. Javasolták, hogy a kérdőív fejlécében, a megszólí-

tásban Bicske Város Önkormányzata is kerüljön feltüntetésre, valamint legyen lehetőség az in-

ternetes válaszadásra is az önkormányzat honlapján. 

 

Bárányos József elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság másodikként tárgyalta az előter-

jesztést. Beszámol arról, hogy a Humánerőforrások Bizottság javaslatát elfogadták és emellett 

főleg a tartalmi részre koncentráltak. Törekedtek arra, hogy a nem közvetlenül a betegellátáshoz 

kapcsolódó kérdéseket mellőzzék és így a kérdőív terjedelmét tekintve rövidebb legyen. Fontos 

szempont volt, hogy szakmai kérdések ne kerüljenek bele a kérdőívbe, hiszen egy laikus ember 

nem tud arra válaszolni, hogy szakszerű ellátást kapott-e. Elmondta, hogy a bizottsági ülésen 

kérték rögzíteni, hogy a kérdőívet minden beteg kapja meg már a betegirányítóban, illetve ke-

rüljön kihelyezésre egy olyan lezárt urna, amelybe a betegek az általuk kitöltött kérdőívet név-

telenül bedobhatják. Fontosnak tartja kiemelni azt, hogy Bicske Város Önkormányzata, mint 

tulajdonos és a Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft., mint szolgáltató együttesen fogja 

kiértékelni a kérdőíveket. Hangsúlyozza, hogy mindkét fél számára fontos a betegek vélemé-

nye. Elmondja, hogy ez a konstrukció azért jött létre korábban, hogy minél jobb, hatékonyabb, 

gyorsabb és eredményesebb legyen a bicskei betegek ellátása. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri, hogy aki támogatja a bizottsági vé-

lemények figyelembevételével elkészült kérdőívet, valamint a bizottságok véleményeit támo-

gatja, 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 kö-

vetkező határozatot hozta: 

308/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a betegelégedettségről szóló kérdőívet a Bi-

zottságok 2016. október 20-án megtartott rendes, nyílt ülésein tett kiegészítésekkel és módosí-

tásokkal jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 

 

Határidő:  2016. november 1. 

Felelős:  polgármester 

 
Tisztelt Hölgyem/Uram, Kedves Betegünk! 

 

Bicske Város Önkormányzata, valamint a Bicskei Egészségügyi Központ számára fontos az Ön véleménye, mely 

lehetővé teszi a betegellátás (szakellátás) színvonalának javítását. Kérjük, ossza meg velünk az ellátás során szer-

zett tapasztalatait e rövid kérdőív kitöltésével. Az adatszolgáltatás önkéntes és névtelen.  

Segítőkész közreműködését köszönjük. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

1. Neme: 
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 1.□ nő    2.□ férfi 

2. Kora: 

 1.□ 20 év alatt   3.□ 30-39 között   5.□ 50-59 között 

 2.□ 20-29 között   4.□ 40-49 között   6.□ 60 felett 

       

 

3. Ön a kérdőív kitöltésekor melyik szakrendelést vett 

igénybe……………………………………………………………… 

4. Mennyi időt várakozott Ön a betegirányítónál? 

 1.□ nem kellett várnom     3.□ 10 percen belül 

 2.□ 5 percen belül     4.□ 15 percen belül 

 

5. Mi a véleménye a betegirányítóban dolgozó munkatársakról? 

1.□ kedves, segítőkész     3.□ közömbös, gépies 

 2.□ tárgyszerű, korrekt     4.□ nyers, kioktató 

 

6. Hányadik alkalommal jár az adott szakrendelésen? 

1.□ először   2.□ kontrollra érkezett 

 

7. Előjegyzés alapján időpontra érkezett?   
 1.□ igen   2.□ nem 

 

8. Ha igen, mikorra kapott időpontot? 

 1.□ három napon belül     3.□ 1 hónapon belül 

 2.□ egy héten belül     4.□ egy hónapon túl 

 5.□ két hónapon túl     6.□ négy hónapon túl 

 

9. Rendelési idő kezdetére pontosan megérkezett-e az orvos? 

 1.□ igen   2.□ nem 

10. Ha nem, mennyit késett? 

1.□ 10 perc   2.□ 20 perc   3.□ 30 perc vagy azon túl 

 

11. Mennyi volt a várakozási idő a vizsgálat előtt a megadott időponthoz képest? 

 1.□ nem kellett várnom     4.□ 30-60 perc között 

 2.□ 10 percen belül     5.□ 1-2 órán belül 

 3.□ 11-30 perc között     6.□ 2 órán túl 

  

12. Mi a véleménye az orvos beteggel szembeni viselkedéséről? (több válasz is jelölhető!) 
1.□ kedves,  2.□ segítőkész   

   

3.□ tárgyszerű, korrekt  4.□ udvarias  

5.□ tapintatos  6.□ közömbös, gépies 

 7.□ nyers, kioktató 

 

13. Mi a véleménye a vizsgálat körülményeiről? (több válasz is jelölhető!) 

1.□ durva 2.□ közönséges   

   

3.□ tapintatlan 4.□ empatikus 

5.□ tapintatos  6.□ szakszerű 

 7.□ megalázó 

 

14. Mi a véleménye az asszisztensről?  (több válasz is jelölhető!) 

 1.□ kedves,  2.□  segítőkész   

   

 3.□ tárgyszerű, korrekt  4.□ udvarias  

 5.□  tapintatos  6.□ közömbös, gépies 

 7.□ nyers, kioktató     

 

15. Megítélése szerint elegendő időt fordított Önre az orvos? 

1.□ igen   2.□ nem 

 

16. Kapott-e megfelelő tájékoztatást a betegségével, kezelésével kapcsolatban? 
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 1.□ igen, megértettem 

 2.□ tájékoztattak, de nem mindent értek 

 3.□ nem tájékoztattak 

 

17. Milyen szolgáltatást venne szívesen igénybe térítés ellenében? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

18. Kérjük, értékelje a rendelőintézet munkáját 0-5-ig terjedő skálán! 

elfogadhatatlan      kitűnő 

 
 0  1  2  3  4  5 

 

19. Ajánlaná-e intézményünket mások számára is? 

 1.□ igen 2.□ nem 

 

20. A kérdőívben nem szereplő egyéb tapasztalatai, véleménye, javaslata: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Köszönjük a válaszadást!  

Bicske, 2016. ……………… 

 

11. napirendi pont 

A Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahasználati kérelméről 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Vértesaljai Református Egyházmegye azzal a 

kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy az Egyházmegye lelkészei és családjaik a köz-

szféra kedvezményes jegyeivel vehessék igénybe a Tanuszoda szolgáltatásait. Az előterjesztést 

a Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Átadja a bizottságok elnökeinek a 

szót. 

 

Sulyokné Guba Judit köszöni a szót. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Humánerő-

források Bizottság javasolja kivenni a határozati javaslatból, hogy a „Ptk. szerinti közeli hoz-

zátartozója számára” részt, mivel a közszférában dolgozók is saját maguknak kérhetnek ked-

vezményes jegyet, a családtagokra, hozzátartozókra nem vonatkozik a kedvezmény. Elmondja, 

hogy az előterjesztést egyéb pontjaiban támogatták.  

 

Bárányos József ismerteti, hogy a Gazdálkodási Bizottság a Humánerőforrások Bizottság vé-

leményével megegyező véleményt alakított ki.  

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Megadja a szót Máté János Szilárd képviselő számára.  

 

Máté János Szilárd képviselő kéri a szavazásból kizárását személyes érintettség miatt. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a képviselői jelzést. Tájékoztatja a jelenlévőket, 

hogy elsőként Máté János Szilárd képviselő szavazásból történő kizárásáról kell dönteniük. 

Megkéri a jelenlévőket, hogy aki támogatja a kizárást, jelezze. 

 

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: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat mellett a következő ha-

tározatot hozta: 

 

309/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Máté János Szilárd képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Máté János Szilárd képviselőt 

a 310/2016. számú, „a Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahasználati 

kérelméről” szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt ki-

zárja. 

Határidő:  2016. október 26. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadja a Vértes-

aljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahasználati kérelmére vonatkozó határo-

zati javaslatot a bizottságok módosításaival, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat mellett a következő ha-

tározatot hozta: 

310/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahasználati kérelmé-

ről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy valamennyi, a Vértesaljai 

Református Egyházmegye területén, a Bicskei járásban szolgáló lelkész számára, munkáltatói 

igazolás alapján, a 124/2012. (IV.26.) számú határozat 3. pontjában szereplő 029 jegytípus 

díjtételt kell alkalmazni a Tanuszoda kizárólag úszásra vonatkozó igénybevételekor. 

 

Határidő: 2016. október 26. 

Felelős: polgármester 
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12. napirendi pont 

Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes uszodahasználati kérel-

méről 
 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános 

Iskola a hagyományokhoz híven idén is megrendezi 2016. november 12-én a gyermekottho-

nok közötti úszóversenyt. A Gyermekotthon igazgatóhelyettese azzal a kéréssel fordult a kép-

viselő-testület felé, hogy engedélyezze a gyermekotthonok számára, hogy az úszóverseny 

ideje alatt térítésmentesen vehessék igénybe a Bicskei Tanuszoda szolgáltatását. A tanuszo-

dával való egyeztetés megtörtént, a tervezett időpontokban az uszodahasználatot biztosítani 

tudják a résztvevők számára. Az előterjesztést a Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizott-

ság tárgyalta. Megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak a Humánerőforrások Bizottság elnök-

ének. 

 

Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy ez a kérelem minden évben a képviselő-testület elé 

kerül. A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül ez a verseny. A határozati 

javaslatot támogatta a Humánerőforrások Bizottság. 

 

Bárányos József beszámol arról, hogy a Gazdálkodási Bizottság az eddigi évekhez hasonlóan 

támogatta a határozati javaslatot. 

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás hiányában kéri, 

hogy aki támogatja a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon térítésmentes uszodahasználati kérel-

mét, 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 kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

311/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes uszodahaszná-

lati kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. térítésmentes uszodahasználatot biztosít a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános 

Iskola által szervezett úszóversenyen résztvevők számára a Bicskei Tanuszodában 2016. 

november 12. napjára 9:00-12:00 óra között, 

2. felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes uszodahasználati szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. november 12. 

Felelős: polgármester 

 

13. napirendi pont  

2016. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről  

 

Pálffy Károly polgármester Elmondja, hogy az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan, az 

adventi ünnepkör keretében az idei évben is adománygyűjtő akció indul a városban élő nehéz 
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sorsú családok, gyermekek megsegítésére. Minden bicskei polgárhoz, a városban működő civil 

szervezethez, vállalkozáshoz plakát eljuttatására kerül sor. Kéri, hogy támogassák természet-

beni és pénzbeli adományok formájában az önkormányzat ezen kezdeményezését. Idén is meg-

hirdetésre kerül az adventi cipős doboz akció, amelyre elsősorban természetbeni felajánlásokat 

várnak. A családok részére tartós élelmiszert, 2-14 éves korú gyerekeknek játékokat, könyve-

ket, ruhaneműt és kedvességeket gyűjtenek. Az adományokat cipős (vagy hasonló méretű) do-

bozba csomagolva várják, melyek tetején legyen feltüntetve annak tartalma, továbbá, hogy mi-

lyen korú és nemű gyermeknek szánják azt. Idén is a képviselőkre hárul az a nemes feladat, 

hogy megszervezzék a felajánlott adományok kiosztását. Ahhoz, hogy az adományok időben 

megérkezhessenek a családokhoz, kéri a lakosságot, hogy 2016. december 15-ig juttassák el 

felajánlásukat az önkormányzathoz, vagy az önkormányzati intézményekbe, ahol gyűjtőpontok 

létesítésére kerül sor. Az előterjesztést a Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság tár-

gyalta és támogatta. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Gazdálkodási Bizottság tagjai kérték, 

hogy a határozat szövegében a „lakossági igények felmérésével” szövegrész helyett a „lakos-

sági rászorultság felmérésével” szöveg szerepeljen. Megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak. 

 

Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy ez az adománygyűjtő akció a város legnemesebb akci-

ójává nőtte ki magát. A Humánerőforrások Bizottság kéri, hogy az adventi vásár alkalmával az 

önkormányzat biztosítson egy külön standot az adományok gyűjtéséhez, ahol a lakosság a ren-

dezvény alatt a felajánlott adományokat elhelyezheti. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, 

hogy a bizottság 4 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Bálint Istvánné alpol-

gármester asszonynak. 

 

Bálint Istvánné tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy egy egyeztetés alkalmával meg-

állapodtak abban, hogy a felajánlott adományokat a képviselők december 12. és 16. közötti 

időszakban osztják szét. Így a rászorulók előre látják majd mi az, amit esetlegesen még meg 

kell vásárolniuk az ünnepekre. 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy az adományok leadására az Adventi gyertyagyúj-

tások alkalmával is lehetőséget biztosítanak. Emellett természetesen az adományokat az intéz-

ményekben, óvoda, iskola, és a polgármesteri hivatalban kijelölt gyűjtőállomásokon is le lehet 

majd adni. 

 

Sulyokné Guba Judit javasolja, hogy határozzák meg, mikortól és meddig lehet leadni az ado-

mányokat. 

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót, Bálint Istvánnénak. 

 

Bálint Istvánné tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testületi ülést követően kezdődhet meg a 

felkérő levelek kézbesítése a bicskei vállalkozások, intézmények felé. Ezután kerülhetnek ki-

függesztésre az adománygyűjtést népszerűsítő plakátok. Az adományok szétosztására a Kap-

csolat Központ munkatársainak segítségével a Polgármesteri Hivatalban vagy a Fiatalok Házá-

ban kerülhet sor. 

 

Pálffy Károly polgármester felkéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozati ja-

vaslatot, 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 kö-

vetkező határozatot hozta: 

312/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 2016. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. egyetért a karácsonyi városi ajándékozáshoz kapcsolódó adománygyűjtő akció (közér-

dekű kötelezettségvállalás) meghirdetésével, 

2. az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza a lakossági rászorultsági igények 

összegyűjtésével, továbbá a beérkezett adományok szétosztásának megszervezésével, 

lebonyolításával, 

3. a belföldi adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata 200.000,-Ft támoga-

tást folyósít, 

4. a támogatást a 2016. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre 

álló pénzösszeg terhére biztosítja, 

5. felkéri továbbá Bicske Város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az ad-

venti adománygyűjtést, 

6. felhatalmazza a polgármestert adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) 

esetén a jelen határozat 1. számú mellékleteként csatolt megállapodások aláírására, 

7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú mel-

léklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon el-

rendeli. 

Határidő: 2016. október 26. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat 1. sz. és 2. sz. melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

14. napirendi pont 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelöléséről  

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Zöld Bicske Non-

profit Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi könyvvizsgálója (Ernst and Young Kft.) jelezte, 

hogy a jelenlegi díjon a könyvvizsgálói feladatokat nem tudja vállalni. A köztulajdonban álló 

gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény értelmében a könyvvizsgáló sze-

mélyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb 

szervének. A társaság ügyvezetője és a Felügyelő Bizottság a bekért árajánlatok alapján az  

Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft-t javasolja a könyvvizsgálat 

ellátására 100.000 Ft/hó + ÁFA díjon. A Ptk. alapján a képviselő-testületnek, mint a társaság 

legfőbb szervének döntést kell hoznia a könyvvizsgáló személyéről. Az előterjesztést a bizott-

ságok nem tárgyalták. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy akinek kérdése vagy hozzá-

szólása van, jelezze. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja az előterjesztést, 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 kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

313/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Zöld Bicske Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának – 2019. május 31-ig terjedő határozott 

időtartamra az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft. társaságot 

jelöli ki. A könyvvizsgálatot végző felelős könyvvizsgáló dr. Serényi Iván, nyilvántartási 

száma: 003607. 

2. felhatalmazta a polgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. 

3. a cégbírósági eljárás lefolytatásával meghatalmazta Dr. Petrik Péter ügyvédet. 

 

Határidő: 2016. november 15. 

Felelős: polgármester  

 

 

15. napirendi pont  

A BTC Sporttelep felújítással kapcsolatos közbeszerzésről 

 

Pálffy Károly polgármester Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a képviselő-testület 

korábbi döntésének megfelelően közzétett összefoglaló tájékoztatás alapján az ajánlati felhí-

vás 2016. augusztus 1. napján közvetlenül megküldésre került az ajánlattevők részére 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. A módosított ajánlati felhívás 2016. szeptember 22. 

napján került megküldésre az ajánlattevők részére. Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 ajánlat 

került benyújtásra. Az ajánlatok elbírálása során hiánypótlási felhívás megküldésére került 

sor, mely hiánypótlási felhívásnak 2 ajánlattevő nem tett eleget. A hiánypótlási határidő le-

telte után a közbeszerzési eljárásban a szakértői bírálat megtörtént. A szakértői bírálat alapján 

2015. 10. 25.-én bírálóbizottsági ülésre került sor, ahol a 

Bírálóbizottság az alábbi döntést hozta: 

- ZÁÉV Építőipari Zrt. érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 

- BICSKEI TC 2016 KONZORCIUM érvényes 

- West Hungária Bau Kft. érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján  

Kéri az előterjesztés megtárgyalását és a bírálóbizottság döntéseinek jóváhagyását. A Kbt. 

27. § (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkal-

mazni. Az előterjesztést nem tárgyalta egyik bizottság sem. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. A képviselők részéről nincs hozzászólás, kérdés, ezért 

felkéri Fritz Gábor jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

 

Fritz Gábor jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik szavazatukat „igen”, 

„nem” vagy „tartózkodom” kijelentéssel adhatják le. 
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- Bálint Istvánné igen; 

- Bárányos József igen; 

- Ivanics Imréné igen; 

- Iványi Ferenc Tivadarné igen; 

- Máté János Szilárd igen; 

- Németh Tibor igen; 

- Pálffy Károly igen; 

- Sulyokné Guba Judit igen; 

- Szabó Attila igen; 

 

Az írásban rögzített név szerinti szavazás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

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) név szerinti szavazás 

mellett a következő határozatot hozta: 

 Bálint Istvánné – igen Németh Tibor - igen 

 Bárányos József – igen Pálffy Károly - igen 

 Ivanics Imréné – igen Sulyokné Guba Judit - igen 

 Iványi Ferenc Tivadarné – igen Szabó Attila – igen 

 Máté János Szilárd - igen 

 

név szerinti szavazás mellett a következő határozatot hozta: 

 

314/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A BTC Sporttelep felújítással kapcsolatos közbeszerzésről 

 

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 ja-

vaslataival egyetért az alábbiak szerint: 

Érvényes ajánlat: 

 BICSKEI TC 2016 KONZORCIUM 

Érvénytelen ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján: 

 ZÁÉV Építőipari Zrt.  

 West Hungária Bau Kft.  

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kerüljön felhívásra a BICSKEI TC 2016 KONZORCIUM 

ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. 

 

Határidő: 2016.október 30. 

Felelős: polgármester 
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16. napirendi pont   

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítéséről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti az előterjesztést. Biatorbágy és Bicske város polgármes-

terei előzetes egyeztető tárgyalásokat folytattak arról, hogy a biatorbágyi járóbeteg szakellátást 

a Bicske Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft. lássa el a jövőben. 

A hatályos jogszabályok szerint Biatorbágy Város Önkormányzata úgy tudja a helyi járóbeteg 

szakellátási feladatokra általa legmegfelelőbbnek tartott Bicskei Egészségügyi Központ Szol-

gáltató Nonprofit Kft-t megbízni, ha az legalább részben Biatorbágy Város Önkormányzatának 

tulajdonába kerül. Ezen okból kifolyólag a biatorbágyi járóbetegellátást érintő döntések érvé-

nyesítése és a biatorbágyi kapacitások megtartása miatt elengedhetetlen, hogy Biatorbágy Vá-

ros Önkormányzata tulajdonosi jogokat biztosító üzletrészt vásároljon a Bicskei Egészségügyi 

Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-ben. 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízása a Társaság számára 

bevételt jelent, továbbá jelentősen növeli a Társaság súlyát a térségben, ezért a tervezett üzlet-

részadásvétel a Társaság gazdasági érdekeit szolgálja. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának a Társaságban való tulajdonosi jogokat biztosító üzlet-

rész vásárlásával Bicske Város Önkormányzatának tulajdonosi érdekei nem sérülnek, figye-

lemmel arra, hogy Bicske Város Önkormányzata a Társaság 9.500.000,- Ft összegű törzsbeté-

téből – annak felosztását követően – mindösszesen 100.000,- Ft törzsbetéthez igazodó üzlet-

részt kíván Biatorbágy Város Önkormányzatának értékesíteni, 5 évre szóló visszavásárlási jog 

kikötése mellett. 

A 100.000,- Ft törzsbetéthez igazodó üzletrész megszerzésével Biatorbágy Város Önkormány-

zata kisebbségi tulajdonos lesz. A Társaság működésére meghatározó befolyást nem gyakorol-

hat, csak olyan, a társaság irányítását nem befolyásoló tulajdonosi jogosítványokat szerez, mint 

például az iratbetekintéshez való jog, vagy a döntéshozó szerv ülésein való részvételt biztosító 

jog. Bicske Város Önkormányzata továbbra is többségi befolyással rendelkezne a Társaság mű-

ködése felett, így például a Társaság vezetői tisztségviselőit maga választhatja meg és a Társa-

sági Szerződést is módosíthatja. 

Hangsúlyozza, hogy ezek figyelembe vételével Bicske Város Önkormányzatának érdekeit a 

tervezett üzletrész adásvétel nem sérti, ezért javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Kiemeli, hogy a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. által biztosított bia-

torbágyi járóbetegellátás semmilyen módon nem befolyásolhatja negatívan a Bicskei Egészség-

ügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. által Bicskén nyújtott egészségügyi közszolgáltatás 

minőségét. Ennek biztosítékait az egészségügyi ellátási szerződésben részletesen rögzítik majd. 

Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Az ismertetést követően megnyitja a napirend felett 

a vitát. 

 

Bárányos József megkérdezi, hogy a megállapodás aláírását megelőzően szükséges-e újabb 

képviselő-testületi döntés. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy természetesen igen. 

 

Bárányos József kihangsúlyozza azt, hogy akkor az előzőekben említett garanciák abban ke-

rülnek majd rögzítésre. 

 

Pálffy Károly polgármester további hozzászólás hiányában kéri a képviselő-testület tagjait, 

aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

315/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének értéke-

sítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. hozzájárul Bicske Város Önkormányzatának a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft-ben fennálló 9.500.000,- Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészének egy 

100.000,- Ft törzsbetéthez igazodó és egy 9.400.000,- Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre 

történő felosztásához, valamint 

2. hozzájárul a felosztást követően keletkező 100.000,- Ft törzsbetéthez igazodó üzletrész 

Biatorbágy Város Önkormányzata részére, 5 évre szóló visszavásárlási jog kikötése mel-

lett, 100.000,- Ft vételár ellenében történő átruházásához,  

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztetéseket folytasson a Biatorbágy Város Önkor-

mányzatával kötendő egészségügyi ellátási szerződés végleges tartalmáról az alábbi kikö-

téssel: az egészségügyi ellátási szerződésben részletesen rögzíteni kell azokat a garanciá-

kat, melyek biztosítják, hogy a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

által biztosított biatorbágyi járóbeteg-ellátás semmilyen módon nem befolyásolja negatí-

van a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. által Bicskén nyújtott 

egészségügyi közszolgáltatás minőségét. 

Határidő: 2016.11.15. 

Felelős: polgármester 

 

17. napirendi pont 

Az M1 – Esztergom között tervezett gyorsút nyomvonaláról 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt megbízá-

sából a Via Futura Kft – Trenecon Kft –Partner Kft által alkotott Konzorcium készíti az M1 

autópálya és Esztergom közötti gyorsút Tanulmánytervét és Megvalósíthatósági Tanulmá-

nyát. A nyomvonal és a csomóponti kialakítások egyeztetése több fordulóban történt a terve-

zők és az érintett önkormányzatok között, a tervezés során figyelemmel voltak a nemzetközi 

úthálózati tervek mellett az önkormányzatok jövőbeni elképzeléseire is. Kiemeli, hogy Bicske 

területét a tervezett nyomvonal csak kis mértékben, a közigazgatási terület keleti oldalán, az 

M1 autópálya és az 1. számú főút között érinti. Az egyeztetések alapján elkészült nyomvonal 

és csomóponti tervek helyszínrajzai az előterjesztés mellékletében láthatók. 

Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassa a gyorsút kialakult nyomvonalát és tervezett cso-

móponti elrendezését. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben ez a beru-

házás a későbbiekben megvalósul, akkor Bicskének egy új autópályacsatlakozási pontja ke-

letkezik, mely megkönnyíti a város lakosságának közlekedését a Budapest felé vezető útvo-

nalon. Kéri a képviselőket, hogy támogassák az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a 

vitát. Megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak, a Humánerőforrások Bizottság elnökének.  

 

Sulyokné Guba Judita térképet nézve elmondja, hogy az autópálya lehajtó becsatlakozik az 

1. sz. útba, majd a tervezett útvonal az alcsúti és etyeki útba torkollik bele. Kihangsúlyozza, 

hogy már évek óta azt szeretnék elérni, hogy Bicskének legyen autópálya lehajtója, amely 
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megkönnyítené a közlekedést. Ismerteti, hogy többen aggódtak amiatt, hogy a Bicskei vasút-

állomás fejlesztése kapcsán a gyalogos felüljárót kiváltja majd az autóút, melynek kapcsán 

megnövekszik a terület autósforgalma. Viszont, ha ez az út elkészül, akkor valószínűleg ki-

váltja majd az áthaladó forgalmat. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenlegi tervet a 

térképen folytonos vonallal jelzett rész jelöli. A szaggatott vonallal jelzett szakaszok, amelyet 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök is említett egy későbbi lehetséges beruházást jelölnek, 

amely annak a lehetőségét jelzi, hogyan lehetne a későbbiekben ezt az említett szakaszt az M6-

os autópályával és a 7. úttal összekapcsolni, ezáltal még inkább csökkenteni Bicske város kör-

nyezeti terhelését. Erről a jelenlegi előterjesztés nem szól. 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Észrevétel, hozzászólás hiányá-

ban, kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, 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 kö-

vetkező határozatot hozta: 

316/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az M1 – Esztergom között tervezett gyorsút nyomvonal kijelölésének támogatá-

sáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a NIF Zrt megbízásából, a Via Futura Kft – Trenecon Kft – Partner Kft által alkotott 

Konzorcium által készített és rendelkezésre bocsátott – M1 autópálya és Esztergom kö-

zötti gyorsút – tanulmánytervét, annak nyomvonalát, csomóponti kialakítását támogatja. 

2) a nyomvonalat és a csomóponti kialakításokat a helyi építési szabályzat esetleges mó-

dosításai során figyelembe veszi. 

3) felhatalmazza a polgármestert a tervezési folyamatban való további egyeztetések lefoly-

tatására. 

Határidő: 2016. november 15. 

Felelős: Polgármester 

 

 

18. napirendi pont 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. pénzmaradvány jóváhagyásá-

ról 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület 234/2016. (VIII.9.) számú 

határozatával jóváhagyta a 2016. évi nyári Tanuszoda karbantartási munkákra fordítható keret-

összeget, melynek mértéke 2.436.000.-Ft + ÁFA volt. A karbantartási munkák elvégzését kö-

vetően a kalkulált összegből 1.000.000.-Ft maradvány keletkezett. Az ügyvezető igazgató úr 

kérelemmel fordul a képviselő-testület felé, melyben a megjelölt összeg más célú felhasználá-

sának engedélyét kéri. A maradványösszeget a Kft. egy modern, Kärcher típusú takarítógép 

megvásárlására kívánja fordítani, melyhez kéri a képviselő-testület támogatását.  
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Megköszöni az Uszodaüzemeltető Kft. ügyvezetőjének a gondos odafigyelését, és a megtaka-

rítást. Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászó-

lás hiányában kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, 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 kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

317/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. pénzmaradvány jóvá-

hagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Bicskei Üdülőtábor és Uszoda-

üzemeltető Nonprofit Kft. részére a 2016. évi nyári Tanuszoda karbantartási munkákra megál-

lapított összegből fennmaradt 1.000.000.-Ft összeg takarítógép vásárlására történő felhasználá-

sát. 

Határidő: 2016. október 26. 

Felelős: polgármester 

 

 

19. napirendi pont 

A székelyföldi Atyha település támogatási kérelméről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Székelyföldön talál-

ható Atyha település római katolikus temploma villámcsapás következtében teljesen leégett. A 

tűzvésznek - a templom teljes tetőszerkezete mellett – a torony, minden bent levő használati 

eszköz és felszerelés, műtárgy, az oltár, a harang és a híres Kolonics-orgona is áldozatául esett. 

A teljes anyagi kár mértéke eléri a több tízmillió forintot. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

gyűjtést szervez a leégett templom újjáépítésére. Tényleges, hathatós anyagi segítséget csak a 

magyarországi települések példamutató, gyors összefogásával lehet nyújtani. Ezért azzal a ké-

réssel fordul a képviselő-testület felé, hogy a képviselő-testület anyagi lehetőségeihez mérten, 

100.000,- Ft összeggel támogassa az atyhai templom újjáépítését. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás hiányában megkéri a képviselő-testület tagjait, 

hogy aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, 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 kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

318/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy A székelyföldi Atyha település támogatási kérelméről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a székelyföldi Atyha település kérését 100.000,- Ft-tal a 2016. évi költségvetés 

dologi kiadások előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére, 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírá-

sára. 

Határidő:  2016. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

Határozat mellékletét képező támogatási szerződés jegyzőkönyv melléklete. 

 

20. napirendi pont 

A mobiltelefon költségtérítésének meghatározásáról 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az 570/2014. (XI. 27.) számú határozatában meghatározta a polgármester és az alpolgármester 

részére a mobiltelefon használatára vonatkozó költségtérítést. Az alpolgármester részére meg-

határozott költségtérítés összege havi bruttó 15 000 Ft. Elmondja, hogy alpolgármester asszony 

bonyolítja le a városi ünnepek, rendezvények megszervezésével kapcsolatos telefonhívások 

legnagyobb hányadát, valamint a testvértelepülési kapcsolattartásokat, ezért indokolt részére a 

mobiltelefon használat felülvizsgálata és a korlátlan mobiltelefon használatra vonatkozó költ-

ségtérítés megállapítása. 

Tekintettel arra, hogy a polgármesteri hivatalban a vezetékes telefon két analóg vonala műkö-

dik, ezért a kimenő hívásokat többnyire mobiltelefonon szükséges lebonyolítani. Az ismertetett 

indokok miatt javasolja az alpolgármester mobiltelefon használatának korlátlan költségtérítés-

ének a jóváhagyását. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Bálint Istvánné alpol-

gármester asszony részére. 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy személyes érintettség miatt kéri a szavazásból kizárását. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a jelzését. Felkéri a jelenlévő képviselőket, hogy el-

sőként szavazzanak Bálint Istvánné kizárásáról. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalban nem vett részt 1 fő 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat mellett a következő ha-

tározatot hozta: 

 

319/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bálint Istvánné képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné alpolgármestert a 

320/2016. számú, „a mobiltelefon költségtérítésének meghatározásáról” szóló előterjesztést le-

záró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

Határidő:  2016. október 26. 

Felelős:  polgármester 
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Pálffy Károly polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a mobil-

telefon költségtérítésének meghatározásáról. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat mellett a következő ha-

tározatot hozta: 

 

320/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Mobiltelefon költségtérítésének meghatározásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester részére korlátlan mobilte-

lefon használatra vonatkozó költségtérítést állapít meg 2016. november 1-től. 

 

Határidő:  2016. október 31 

Felelős: polgármester 

 

 

21. Képviselői bejelentések 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületi ülés napirendjének végéhez 

értek. Engedélyt kér arra, hogy elsőként tegyen bejelentést. Tájékoztatja a képviselőket, és a 

város lakosságát, hogy a gondos gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzatnak lehetősége 

nyílik néhány nem szilárd burkolattal ellátott utca felújítására és szilárd burkolattal való ellátá-

sára. A munkálatok 2016. október 27-én kezdődnek meg. Az utcák kiválasztására a folyamatos 

képviselői bejelentések, jelzések alapján került sor. Hangsúlyozza, hogy mind a képviselők, 

mind pedig az önkormányzat munkatársai azon dolgoznak, hogy minél komfortosabb életkö-

rülményeket biztosítsanak a bicskei lakosság számára.  

A közeljövőben a Hársfa utca, a Losonczi és Szondi utca kap szilárd burkolatot. Bízik benne, 

hogy későbbiekben is folytatni tudják majd az ilyen jellegű munkákat. Kiemeli, hogy folyama-

tosan keresik azokat alehetőségeket, amelyekkel további utcák szilárd burkolattal történő ellá-

tása valósítható meg. 

Továbbá 2016. november 4-ére, a forradalom leverésének megemlékezésére szervezett városi 

rendezvényre invitálja a város lakosságát. 

 

Pálffy Károly polgármester átadja a szót a képviselő-testület tagjainak, a képviselői bejelen-

tések megtételére. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné tájékoztatja a lakosságot, hogy 2016. november 5-én tizenhatodik 

alkalommal kerül megrendezésre a Báder fogadóban az éves sváb bál, ahová mindenkit szere-

tettel várnak. 

 

Ivanics Imréné elmondja, hogy képviselőként megkeresést kapott a Bicske, Bajcsy-Zsilinszky 

utca állapotával kapcsolatban. Beszámol arról, hogy tájékoztatta a levélírót arról, hogy a prob-

lémát folyamatosan jelzi és bízik benne, hogy hamarosan sor kerülhet az utca állapotának javí-

tására. Egyúttal kéri, hogy a későbbiekben ne feledkezzen meg a város vezetése erről az utcáról 

sem. 
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Németh Tibor köszöni, hogy a Szondi és a Losonczi utcákban megkezdődhetnek a szilárd bur-

kolattal való ellátáshoz kapcsolódó munkálatok. Kéri, hogy a későbbiekben a Törökverő utca 

állapotáról se feledkezzenek meg. 

 

Sulyokné Guba Judit jelzi, hogy a körzetében lévő Thököly és Váradi utcák lakosai is várják, 

hogy az utcák szilárd burkolattal legyenek ellátva. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a képviselő-testület munkáját. 940 órakor a nyílt ülést 

bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 


