
JEGYZŐKÖNYV 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

soros, nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. február 22. 830 óra 

 

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 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Ádám László „Összefogás Bicskéért” Egyesület elnöke 

Kósa László Bicske Városi TV 

Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

Nagyné Szita Erzsébet a BEMKK igazgatója 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ igazgatója 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ NKft. gazdasági igazgatója 

 

Pálffy Károly polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a képviselő-testület februári 

soros, nyílt ülésén. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Dr. Bourgla 

Ossamah, Heltai Zsolt és Igari Léna képviselő asszony, illetve urak nincsenek jelen és nem 

jelezték távolmaradásukat a mai képviselő-testületi ülésről. Képviselőtársaim megkapták a 

napirendi javaslatot. Én egy plusz napirendi ponttal javaslom kiegészíteni a napirendeket. 

Méghozzá a személyemet illető szabadság jóváhagyásáról szóló előterjesztéssel. Aki a 

napirendeket elfogadja, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő 

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 

következő határozatot hozta: 

 

23/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2017. február 22-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 22-i soros, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2016. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Dr. Hadnagy Réka háziorvos - házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződésének 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Személyes közreműködési szerződés – Bicske Városi Óvoda iskola-egészségügyi 

feladatellátás – jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2017. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Az EFOP-2.2.19-17 pályázaton való részvételről (Járóbeteg szakellátó 

szolgáltatások fejlesztése) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. Határozatok visszavonásáról 

Előterjesztő: polgármester 
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10. „Bicske a virágzó város” pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. Pálffy Károly polgármestert megillető 2017. évi szabadság igénybevételének és 

ütemezésének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

12. Képviselői bejelentések 

 

Határidő:  2017. február 22. 

Felelős:  polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

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

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

 

Pálffy Károly polgármester: Képviselőtársaimat illeti meg a kérdezés lehetősége. Képviselő 

úr.  

 

Szabó Attila képviselő: Köszönöm. Az 5-öst és a 10-est kérem szépen. Köszönöm. 

 

Pálffy Károly polgármester: Nem látok több jelentkezőt. Az első, az az 5 -ös, egyeztetés a 

Spar képviselőivel a bicskei Spar áruház átépítéséről. Mindenki tudja, hogy a bicskei Spar 

áruház anno, amikor megépült nem Sparnak épült és a külseje nem a Sparnak az arculatát 

képviseli. Valamint elérkezett az az idő, amikor az áruháznak az átépítése szükségessé vált. 

Belső átépítésről is szó van. A Spar megkeresett bennünket, hogy mi az a lehetőség, amit a 

város, mint városképileg is el tud fogadni, hogy hogy nézzen ki az áruházuk. Az volt a kérésünk 

főépítész úrral, hogy abszolút a környezetbe illő és a város hangulatát tükröző áruházi arculat 

jelenjen meg. Itt még folynak tovább az egyeztetések. A nyáron szeretné a Spar megvalósítani 

ezt az átépítést. 

A 10-es, egyeztetés az áruház tulajdonosaival. Ugye itt, 2015. év végén született egy 

kormánydöntés, mellyel Bicske Város Önkormányzata 300 millió Ft-ot kapott sportfejlesztésre, 

és közterületek, illetve ingatlanrehabilitációra. Itt a képviselő-testületünk is döntött arról, hogy 

az áruház épületét le kell bontani és helyén egy közparkot alakítanánk ki. Az áruház 

tulajdonosaival folyamatosan egyeztetést folytatunk annak érdekében, hogy az áruháznak a 

tulajdonjoga átkerüljön az önkormányzat részére. Ezzel kapcsolatosan az előző rendkívüli 

képviselő-testületi ülésen is, amikor a költségvetést elfogadtuk, hoztunk egy döntést, hogy az 

áruház tulajdonosaival a szerződést meg tudjam kötni. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 

a tulajdonosok közül már az egyikkel már a megállapodás az úgy néz ki, hogy megszületett és 

várjuk a szerződésnek a jóváhagyását. És bízunk benne, hogy minél hamarabb a többi 

tulajdonossal is meg tudunk állapodni és év végéig szeretnénk lebontani az épületet, aminek a 

helyén egy közpark jön létre. Hogy a közparkban mi lesz, természetesen további képviselő-

testületi döntések meghozatala után lehet nyilatkozni róla. 

Köszönöm. Több jelentkezőt nem látok. Akkor kérdezném, hogy aki elfogadja a beszámolót, 

az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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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 

következő határozatot hozta: 

 

24/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat 

 

 

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

képviselő-testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

 

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

határozatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések alapján tett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő:  2017. február 22. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

2. Napirendi pont 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Pálffy Károly polgármester: A január 25-i képviselő-testület zárt ülésén a polgármester által 

átruházott hatáskörben meghozott szociális támogatásokról kapott tájékoztatást a képviselő-

testület. Valamint a február 15-i rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt ülésén a Bicskei 1581/1 

hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről szóló előterjesztést tárgyalta a képviselő-

testület. Kérdezném a képviselő-társaimat, hogy aki a beszámolót elfogadja, kérem, hogy 

jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő 

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 

következő határozatot hozta: 

 

25/2017. (II. 22.) 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:  2017. február 22. 

Felelős:  polgármester 
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3. Napirendi pont 

A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

Pálffy Károly polgármester: A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény lehetővé teszi a 

képviselő-testület számára igazgatási szünet elrendelését, mely időtartam alatt a polgármesteri 

hivatalban a munkavégzés szünetel és a dolgozók részére a rendes szabadságot ki kell, hogy 

adjuk. Az önkormányzatunknál gyakorlatilag a képviselő-testület igazgatási szünetet rendel el. 

Az igazgatási szünetet munkanapokra kell elrendelni és figyelembe kell venni a 2017. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásokat is. Az igazgatási szünet időtartama alatt az 

ügyfélfogadás szünetel. Az igazgatási szünetet nyári időszakban 2017. július 24-től 28-ig, a téli 

időszakban pedig 2017. december 21-től 29-ig javaslom megállapítani. Képviselőtársaimat 

illeti a szó. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérném képviselőtársaimat, hogy aki az igazgatási 

szünetet támogatja, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő 

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 

következő rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete 

 

a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és 

c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket 

rendeli el. 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Bicske Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselőkre és ügykezelőkre. 

 

2. § A Bicske Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet: 

 

nyári időszakban: 2017. július 24-től 2017. július 28-ig, 

téli időszakban: 2017. december 21-től 2017. december 29-ig tart. 

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel. 
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3.§ Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba, és 2017. december 31-én hatályát veszti. 

 

 

 Pálffy Károly  Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. február 22. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4. Napirendi pont 

Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2016. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról 

 

Pálffy Károly polgármester: Képviselő-testületünk a 2016 -os költségvetés elfogadásakor 

döntött, hogy 1.300.000,- Ft-ot adományoz a Bicskei Rendőrkapitányság személyi jellegű és 

dologi kiadásainak támogatására. Dr. Varga Péter rendőr-dandártábornok elkészítette a Fejér 

Megyei Rendőrkapitányságnak 2016. évben nyújtott anyagi támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolót, melyet az előterjesztés mellé csatoltunk. A beszámolót a Gazdálkodási Bizottság 

tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a napirend felett a vitát.  

Nem látok jelentkezőt. Akkor kérem szépen, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a 

rendőrkapitányság beszámolóját, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm 

szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő 

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 

következő határozatot hozta: 

 

26/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2016. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 

2016. évben nyújtott anyagi támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2017. február 22. 

Felelős: polgármester 

 

 

5. Napirendi pont 

Dr. Hadnagy Réka háziorvos- házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződésének 

jóváhagyásáról 

 

Pálffy Károly polgármester: A feladatellátási szerződés felülvizsgálatának indoka egyrészről, 

hogy az eredeti, 2012. december 14-i keltezésű szerződésben szereplő oktatási intézményeknél 

Bicske Város Önkormányzata szerepel fenntartóként. Másrészről pedig, hogy a Bicske Városi 

Óvoda szolgáltatóváltását kérte az iskola- és ifjúságegészségügyi feladat ellátására A 

szolgáltatóváltás megtörtént. Harmadrészről pedig Bicske Város Önkormányzata és Óbarok 

Község Önkormányzata is új rendeletet alkotott a háziorvosi körzetek meghatározásáról. Az 

előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a napirend 

felett a vitát.  
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Nem látok jelentkezőt. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a szerződésmódosítást, 

az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő 

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 

következő határozatot hozta: 

 

27/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Dr. Hadnagy Réka háziorvos - házi gyermekorvosi feladatellátási szerződésének 

jóváhagyásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házi gyermekorvosi feladat-ellátási 

szerződés jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot a Humánerőforrások Bizottság  

2017. február 21. napján megtartott soros, nyílt ülésén elfogadott véleményével az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a DUAL-HR Bt. (2060 Bicske, Madách 

Imre u. 12.) személyes közreműködésre kötelezett dr. Hadnagy Réka háziorvos közötti feladat-

ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

27/2017. (II. 22.) Kt. sz. határozat melléklete 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (székhelye:2060 Bicske, Hősök tere 4.; 

képviselője: Pálffy Károly polgármester), mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv, 

(továbbiakban: közszolgáltató) és 

 

Óbarok Község Önkormányzata (székhelye:2063 Óbarok Iskola u. 3; képviselője: Borbíró Mihály 

polgármester), mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv, (továbbiakban: 

közszolgáltató) valamint 

 

DUAL HR Betéti Társaság (Cégjegyzékszáma: 07-06-004165; Székhelye: 2060 Bicske, Madách Imre 

u. 12; képviselő: dr. Hadnagy Réka) személyes közreműködésre kötelezett: Dr. Hadnagy Réka orvosi 

nyilvántartási száma: 46737 Egészségügyi Szolgáltató (továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) 

között a területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában az 

alábbiak szerint: 

 

 

1. Az önkormányzatok, mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szervek Magyarország 

helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13.§(1) bekezdés 4. pontjában valamint az 
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egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII.törvény 5.§(1) bekezdés a.) pontjában  

meghatározott  házi gyermekorvosi feladatok ellátását jelen szerződés alapján, házi gyermekorvosi 

körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel átadja Egészségügyi Szolgáltató részére, aki a 

feladat jogszabályokban leírt tartalmú és színvonalú ellátására kötelezettséget vállal. Szolgáltató 

kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ellátja a rendelési idejében hozzá forduló azon személyeket is, 

akik heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek, és 

ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.  

 

2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés hatályosulásának feltétele az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala (továbbiakban: OEP KD Területi 

Hivatal) megkötött finanszírozási szerződés, a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala 

Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély, valamint egyéb, jogszabály által előírt 

hatósági engedélyek megléte. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződést határozatlan időre, de 

legalább 5 év időtartamra kötik. 

 

3. A szolgálathoz Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II.25.) számú 

rendeletében, valamint Óbarok Község Önkormányzat képviselő-testületének _______számú 

rendeletében meghatározott utcák és területek tartoznak, területi ellátási kötelezettséggel. A rendelet 

jelen szerződés mellékletét képezi. A rendelet melléklete tartalmazza az utcajegyzéket. 

 

4. Az egészségügyi szolgáltató az Óbarki Kisvakond Óvoda (2063 Óbarok Vázsonyi u. 20.) 

tekintetében ellátja az ifjúság- egészségügyi feladatokat. 

 

5. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó 

szerv az ellátandó terület határait (utcajegyzékét) – az 1997. évi CLI0V. tv. 152. § (2) bekezdésében 

biztosított hatáskörében eljárva – az érdekeltek véleményének kikérése után, egyoldalú 

jognyilatkozattal, jelen szerződés fennállása alatt is bármikor megváltoztathatja, azzal a megszorítással, 

hogy döntését annak hatályba lépése előtt 3 hónappal köteles közölni Egészségügyi szolgáltatóval. A 

véleménynyilvánítás elmaradása a döntésnek nem akadálya. Az érintett lakosság megfelelő 

tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségek az Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szervet 

terhelik. Amennyiben az önkormányzat a körzet tekintetében az egészségügyi szolgáltató számára 

hátrányosan változtatja meg a körzet határait a 2000.évi II. törvény 2/B§ (1) bekezdés j.) pontja alapján 

kártalanítás egyéb esetekben kártérítés illeti meg az egészségügyi szolgáltatót. A kártalanítás, illetve a 

kártérítés mértékéről és módjáról annak felmerülésekor megállapodást kötnek. 

 

6. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a fentiekben leírt háziorvosi és házi gyermekorvosi 

körzetben – betegség, hivatalos távollét, szabadság és egyéb indokolt akadályoztatás miatti helyettesítés 

eseteinek kivételével – a mindenkor érvényes minőségbiztosítási követelményrendszernek megfelelően, 

személyes ellátást nyújt az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából, a 

mindenkori hatályos jogszabályok szerint.  

 

7. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy saját maga és munkatársai akadályoztatása (szabadság, 

betegség, stb.) esetén a helyettesítésről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. 

 

8. Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv hozzájárul ahhoz, hogy Egészségügyi 

Szolgáltató helyettesítését ellátó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő helyettesítő orvos, a helyettesítő 

ellátást a nem Bicske, nem Óbarok és nem Nagyegyháza közigazgatási területén lévő rendelőjében, 

körzetének rendelési idején túl biztosítsa. 
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9. Egészségügyi Szolgáltató távollétét köteles bejelenteni a polgármesteri hivatalon keresztül az 

önkormányzatnak, a tisztiorvosi szolgálatnak, és a helyettesítő személyéről, annak rendelője címéről és 

rendelési idejéről a hozzátartozó lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével tájékoztatni. 

Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy munkanapokon 8-tól 16 óráig a betegek rendelkezésére áll, 

biztosítja elérhetőségét.  Az egészségügyi szolgáltató maga dönti el, hogy az ügyeleti rendszerben 

közreműködőként részt kíván-e venni. 

 

10. Egészségügyi Szolgáltató feladatait a 2060 Bicske Kossuth tér 17. szám 2063 Óbarok Vázsony 

u. 14. és 2063 Óbarok-Nagyegyháza Iskola köz 8. szám alatti rendelő helyiségeiben látja el. 

 

11. Egészségügyi Szolgáltató a rendelő, valamint a kapcsolódó helyiségek berendezéseiről, 

alapfelszereléséről, eszközeiről – a jogszabályban előírtaknak megfelelően – maga gondoskodik. 

 

12. Egészségügyi Közszolgáltatásról Gondoskodó szervek a közigazgatási területükön található 

rendelők és a kapcsolódó helységek szükséges felújításáról és karbantartásáról gondoskodnak. 

 

13.  Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályokban előírt megfelelő 

szakképzettségű asszisztencia foglalkoztatásával folytatja, akik felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Az asszisztens Poczik Zoltánné ápoló, asszisztens működési nyilv. tart. szám:129102 érvényesség: 

2019.10.10-ig. alkalmassági vizsgálat időpontja 2014 december 16.  

 

14. Egészségügyi Szolgáltató az orvosi rendelő és kapcsolódó helyiségei közüzemi díjait (víz, 

villany, gáz, fűtési díj, telefon költség, kommunális szemétdíj, stb.) külön megállapodás alapján fizeti, 

a rendelők és kapcsolódó helységek használata egyébként térítésmentes. 

 

15. Veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása kapcsán az Egészségügyi Szolgáltató harmadik 

személlyel köt szerződést. 

 

16. Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szervek hozzájárulnak, hogy az Egészségügyi 

Szolgáltató a szolgálat működtetése céljából közvetlenül kössön finanszírozási megállapodást a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőre (továbbiakban: NEAK) Területi Hivatallal 

 

17. Egészségügyi Szolgáltató a működésével összefüggő vagyoni és pénzügyi mérlegét köteles 

évente június 30. napjáig beterjeszteni az Egészségügyi közszolgáltatásokról gondoskodó szervhez. 

 

18. A működési költségek kiegészítésére az Egészségügyi Közszolgáltatásról gondoskodó szerv 

mindenkori pénzügyi lehetőségei függvényében támogatást nyújthat. Ez a kiegészítő támogatás 

céljellegű, csak a szolgálat színvonalának emelésére használható fel, így különösen orvosi műszerek, 

eszközök és az ezek működtetéséhez szükséges fogyóeszközök vásárlására. 

 

19. Felek megállapodnak abban, hogy ha Egészségügyi Szolgáltató szerint, részére biztosított 

pénzeszközök nem fedezik a körzet alapvető működési kiadásait és ezt szakértő véleményével is 

alátámasztott hiteles dokumentációval igazolja, valamint az Egészségügyi szolgáltató kérelmére, 

méltánylást érdemlő esetben, közös megegyezéssel a szolgálat vállalkozási formában történő 
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üzemeltetése és jelen szerződés hatálya megszűnik. A praxisban foglalkoztatottakat az adott működési 

területen Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv munkaviszony keretében tovább 

foglalkoztatja, azonban az újra alkalmazott létszám nem haladhatja meg a vállalkozásba adás előtti 

létszámot. 

 

20.  Egészségügyi Szolgáltató köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, 

tisztítószerek beszerzéséről gondoskodni. 

 

21. Egészségügyi Szolgáltató szakmai képzéséről, továbbképzéséről maga gondoskodik és viseli 

annak költségeit. 

 

22. Rendelési idő:  

Hétfő: 8:00-11:00, 

Kedd: 13:00-16:00, 

Szerda: 

Bicske: 8:00-10:00, 

Óbarok: 10:10-11:00, 

Nagyegyháza:     11:15-12:15 

Csütörtök: 13.00-16.00, 

Péntek (páros hét): 13.00-16.00, 

Péntek (páratlan hét):         8.00-11.00 

 

 

Rendelési cím: 

2060 Bicske Kossuth tér 17. 

2063 Óbarok Vázsonyi u. 14.  

2067 Nagyegyháza Iskola köz 8. 

 

23. A szerződés közös megegyezéssel szüntethető meg. Ebben az esetben a felmondási idő hat 

hónap. 

 

24. Súlyos szerződésszegés esetén az Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv a 

szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Egészségügyi 

Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségeit felszólítás ellenére ismételten nem teljesíti. 

 

25. Az azonnali hatályú felmondás esetét a súlyos szerződésszegésen túlmenően akkor kell 

alkalmazni, ha a NEAK a finanszírozási szerződést felmondja, ha a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri 

Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a működési engedélyt visszavonja, ha a Magyar Orvosi 

Kamara a tagjai sorából kizárta a feladat ellátásra jogosult Egészségügyi Szolgáltatót. 

 

26. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 8.§ (12) bekezdésében; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, az önálló orvosi tevékenység folytatásáról szóló 

2000. évi II. törvény, valamint e törvény végrehajtására kiadott 313/2011 (XII. 23.) Korm. sz. rendelet, 

valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 13.) Korm. rendelet 7. és 8. §-aiban foglalt rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 
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27.  Alulírott szerződő felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Bicske, 2017. _______________ 

 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

Borbíró Mihály  

polgármester 

közszolgáltató nevében közszolgáltató nevében 

           

 

dr. Hadnagy Réka 

egészségügyi szolgáltató nevében 

 

 

Záradék:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szerződést megismerte és a ____/2017.(____) számú 

határozatában a szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert. 

 

Bicske, 2017. _____________ 

 

 

 

 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szerződést megismerte és a ____/2017.(____) 

számú határozatában a szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert. 

 

 

 

Bicske, 2017. január _______ 
 

 

 

6. Napirendi pont 

Személyes közreműködési szerződés – Bicske Városi Óvoda iskola-egészségügyi 

feladatellátás – jóváhagyásáról 

 

Pálffy Károly polgármester: A DUAL-HR Bt. és a Bicske Városi Óvoda között iskola-

egészségügyi feladatokra 2012. szeptember 1-től létrejött szerződés 2016. december 31. 

napjával felmondásra került. Az intézmény a szolgáltatóváltást 2016. novemberében kérte 

fenntartójától, Bicske Város Önkormányzatától. Az iskola-egészségügyi feladat ellátásának 

mielőbbi biztosítása, valamint a finanszírozási szerződés mielőbbi megkötése érdekében, az 

önkormányzatnak rövid időn belül meg kellett kérnie a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályáról az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító 

működési engedélyt. A működési engedélyhez és a finanszírozási szerződés aláírásához az 

önkormányzat és a közreműködő között az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi feladatok 

ellátására létrejött személyes közreműködési szerződés megkötése is elkerülhetetlen volt. Az 

iskola- és ifjúságegészségügyi feladatellátását a Natur-Pediater Kft. biztosítja. A személyes 

közreműködő orvos pedig Dr. Dunai György. Bicskei gyermekorvosról van szó. Az 

előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta és támogatta a szerződés megkötését. 

Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok ilyet. Aki támogatja, kérem, hogy jelezze.  

Fritz Gábor 

Bicske Város Önkormányzat  

jegyzője 

dr. Majoros Ildikó 

Óbarok Község Önkormányzat 

jegyzője 
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Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő 

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 

következő határozatot hozta: 

 

28/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Személyes közreműködési szerződés – Bicske Városi Óvoda iskola-egészségügyi 

feladatellátás – jóváhagyásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Natur-Pediater 

Kft-vel (4900 Fehérgyarmat, Bessenyei utca 5. II/4. képviseletében: Dr. Dunai György) kötött 

személyes közreműködési szerződés tartalmát megismerte és azt utólag jóváhagyja. 

 

A szerződés tárgyát képező szolgáltatási díjat 2017. évre 60.000.-Ft/hó összegben határozza 

meg. 

 

 

Határidő: 2017. február 22. 

Felelős: polgármester 
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28/2017. (II.22.) számú határozat 1. számú melléklete 
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7. Napirendi pont 

A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2017. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

 

Pálffy Károly polgármester: A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéhez a fenntartó jóváhagyása 

szükséges. Az intézményvezető asszony javaslata a Bölcsődei Szakmai Egység nyári zárva 

tartására a 2017. július 1-től 2017. július 31-ig tartó időintervallum. A szülők tájékoztatása 

folyamatos az intézményben a tervezett időpontról. A zárva tartás ideje alatt kerül sor az épület 

helyiségeinek tisztasági meszelésére, nagytakarítására és a dolgozók szabadságainak kiadására.  

 

Itt jelezni szeretném képviselőtársaim felé, illetve a lakosság felé, hogy bízva abban, hogy a 

benyújtott pályázatunk, amely a Bölcsődei Szakmai Egység bővítéséről és fejlesztéséről szól, 

az támogatást nyer. Akkor nagy valószínűséggel ezt a zárva tartást elképzelhető, hogy meg kell, 

hogy hosszabbítsuk, illetve a gyermeknek valami olyan helyszínen kell biztosítanunk ellátást, 

ahol megfelelő körülmények vannak erre. Ezt az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság 

tárgyalta és támogatta.  

Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérem szépen, hogy 

szavazzunk. Aki támogatja a nyári zárva tartás időtartamát, az kérem, hogy jelezze. 

Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

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 

következő határozatot hozta: 

 

29/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység nyári zárva tartásának  

jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai 

Egység 2017. évi nyári nyitvatartási rendjét - 2017. július 1-től 2017. július 31-ig tartó időszak 

alatt az intézmény zárva tart - jóváhagyja. 

 

 

Határidő:  2017. február 22. 

Felelős:  polgármester 

 

 

8. Napirendi pont 

Az EFOP-2.2.19-17 pályázaton való részvételről (Járóbeteg szakellátó szolgáltatások 

fejlesztése)  
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Pálffy Károly polgármester: Társadalmi egyeztetésre került az EFOP-2.2.19-17 kódszámú 

felhívás, melynek címe a Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése. A pályázat első 

beadási határideje a tervek szerint április 24-e. Tekintettel arra, hogy a beadási lehetőség 

folyamatos, a keretösszeg viszont rögzített, ezért célszerű azt minél hamarabb benyújtani. A 

pályázat keretében röntgenfelvételi berendezést, a mammográfot, a négy darab színes doppler 

ultrahang készüléket, a szemészeti eszközpark egy részét kívánja az Egészségügyi Központ le-

cserélni. Amennyiben keret marad még, további kisebb eszközök cseréjét szeretné 

megvalósítani az Egészségügyi Központ. A pályázaton az Egészségügyi Központ indulhat. A 

pályázat benyújtásának feltétele, hogy a fenntartó, tulajdonos nyilatkozatával támogassa a 

pályázat benyújtását. Én kérem képviselőtársaimat, hogy ahogyan a Humánerőforrások 

Bizottság is tárgyalta, illetve támogatta ezen a pályázaton való részvételét az Egészségügyi 

Központnak, képviselő-testületünk is támogassa, hogy minél modernebb gépekkel tudja az 

Egészségügyi Központ ellátni a feladatát. 

Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérem, hogy szavazzunk. 

Aki támogatja a pályázaton való részvételt, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. 

Köszönöm szépen. 

 

 

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 

következő határozatot hozta: 

 

30/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az EFOP- 2.2.19-17 pályázaton való részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft tulajdonosa (adószáma: 13202570-1-07), hozzájárul, és támogatja, 

hogy a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft az EFOP-2.2.19-17 jelű 

„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" tárgyú pályázaton induljon. 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a pályázat keretében a röntgen 

felvételi berendezés, a mammográf, a négy darab színes doppler ultrahang készülék, a 

szemészeti eszközpark egy részének cseréjét, valamint a pályázható keret és költségvetések 

ismeretében további kisebb értékű eszközök cseréjét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat sikeres megvalósítása 

érdekében szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő:  2017.02.28. 

Felelős:  polgármester 
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9. Napirendi pont 

Határozatok visszavonásáról 

 

Pálffy Károly polgármester: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete korábban 

döntött a polgármester, illetve az alpolgármester illetményének és a költségtérítésének 

megállapításáról, illetve a hivatali mobiltelefon és gépjárműhasználat költségtérítésének 

összegéről. A nevezett döntésekben a testület meghatározta a polgármester és az alpolgármester 

részére adható költségtérítéseknek az összegét. Mindazonáltal Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény módosítása alapján a polgármester illetménye és 

költségtérítése 2017. január 1-től módosult. Ennek alapján a képviselő-testület a 2017. januári 

soros ülésen az alpolgármester illetményéről és költségtérítésének összegéről is döntött a 

törvényváltozáshoz alkalmazkodva. A fentiek alapján szükséges a polgármester, 

alpolgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos korábban meghozott döntéseket 

a képviselő-testületnek visszavonni. A telefon- és gépjárműhasználatra vonatkozó 

részletszabályokat a Bicskei Polgármesteri Hivatal Telefon- és gépjárműhasználatára 

vonatkozó szabályzat tartalmazza, a visszavonandó határozatok tartalmával azonos módon. Az 

előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta.  

Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Kérném képviselőtársaimat, hogy 

akkor szavazzunk. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérném, hogy jelezze. Egyhangúlag 

elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő 

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 

következő határozatot hozta: 

 

31/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Határozatok visszavonásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy az 542/2014. (X.21.), az 

543/2014. (X.21.), az 570/2014. (XI.27.) valamint a 320/2016. (X.26.), számú határozatait 

visszavonja. 

Határidő:  2017.02.22. 

Felelős:  polgármester 

 

 

10. Napirendi pont 

„Bicske a virágzó város” pályázat kiírásáról 

 

Pálffy Károly polgármester: Korábbi évek hagyományaihoz híven a képviselő-testület az idei 

évben is meghirdeti a „Bicske a virágzó város” pályázatot a település virágosítása, szebbé tétele 

céljából. 
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 Az előző évhez képest is több a pályázható kategória, mert bevezetésre került a balkonok 

kategória is. Ezt az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta és támogatta apróbb 

kiegészítésekkel, melyeket kérném képviselő asszonytól, hogy legyen szíves ismertessen.  

 

Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: Köszönöm szépen 

a szót, polgármester úr. Három kisebb módosítást szeretnénk eszközölni a határozati 

javaslatban. A pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni, közterületről van szó, 

kertes házak előtti közterület, tömbházak, emeletes házak előtti közterület, utcaközösségek 

pályázhatnak, illetve van egy ilyen kategória, hogy egyéb közterület. És ehhez csatlakozott be 

új elemként a balkonok. A bizottságunknak az volt a javaslata, hogy a közterületet díszítő 

balkonokról legyen szó. Ezt egyértelműsítsük. A határozati javaslat 3. pontjában a bíráló 

bizottságba a bizottság engem is javasolt, tehát én is kiegészíteném a névsort. És a harmadik a 

6. pont, a jutalmazás tekintetében volt módosításunk, vagy inkább kiegészítésünk. Ugye az első 

helyezett a 10.000,- Ft-os vásárlási utalványt fog kapni idén is, és ennek az elköltésére 

javasoljuk a Bicskei Udvart. Tehát, hogy ez nevesítve legyen, hogy hol lehet elkölteni. 

Köszönöm szépen. Ezek voltak a módosító javaslataink. Köszönöm. 

 

Pálffy Károly polgármester: Köszönöm szépen. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem 

látok jelentkezőt, akkor kérném szépen képviselőtársaimat, hogy a bizottsági kiegészítéssel 

fogadjuk el. Tehát a balkonok kategóriából a közterületet díszítő balkonok vehetnek részt, 

illetve a bíráló bizottságot Sulyokné Guba Judit képviselő asszonnyal egészítsük ki. Illetve, 

hogy a jutalmazás, a vásárlási utalvány a Bicskei Udvarban használható fel. Akkor kérem, hogy 

erről szavazzunk. Aki támogatja, kérem, hogy jelezze.  

Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő 

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 

következő határozatot hozta: 

 

32/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: „Bicske a virágzó város” pályázat kiírásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évre vonatkozóan „Bicske a virágzó 

város” címmel pályázatot hirdet, amely pályázatot a Humánerőforrások Bizottság 2017. február 

21-én megtartott soros, nyílt ülésén tett kiegészítéseivel az alábbiak szerint fogadja el : 

1. a pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni: 

 kertes házak előtti közterület, 

 tömbházak, emeletes házak előtti közterület, 

 utcaközösségek, 

 egyéb közterület,  

 közterületre néző balkonok  

2. A pályázatra bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete virágosítását. 
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3. A pályázatok elbírálására 2017. augusztus 13-ig felkéri: 

- Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt 

- Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt 

- Sulyokné Guba Judit képviselőasszonyt 

- Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tagot 

- Döme Lászlóné bizottsági tagot 

- Nagy Attila igazgató urat. 

 

4. A jelentkezési határidő: 2017. május 12. 

 

5. A jelentkezés módja: a pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu 

oldaláról, valamint személyesen átvehető és benyújtható: 

- Bicskei Polgármesteri Hivatal 

- Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és 

tagintézményében, 

 

6. A jutalmazás: 10.000,-Ft-os vásárlási utalvány, mely a Bicske, Szent István u. 17. sz. 

alatti Bicskei Udvar elnevezésű boltban vásárolható le. 

 

7. Az ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály napi rendezvényen. 

 

 

8. A felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság 

következő számában közzéteszi. 

 

9. A költségeket az önkormányzat a 2017. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére 

biztosítja keret jelleggel 300.000,- Ft összegben. 

 

10. Az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosít arra, hogy a XIX. Bicskei Virágözön - 

virágvásár rendezvényen bruttó 10.000,- Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhatják 

meg a növényeket. A másik 50%-ot az önkormányzat megtéríti az eladók részére. 

 

11. Felkéri a bicskei oktatási-nevelési intézményeket, hogy idei évben is vegyenek részt a 

település virágosításában. 

 

 

Határidő:  2017. szeptember 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

11. Napirendi pont 

Pálffy Károly polgármestert megillető 2017. évi szabadság igénybevételének és 

ütemezésének jóváhagyásáról 

 

http://www.bicske.hu/
http://www.bicske.hu/
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Pálffy Károly polgármester: Következő napirendi pontunk. Érintettség miatt átadnám az ülés 

vezetését alpolgármester asszonynak, illetve jelezném, hogy érintettség miatt a szavazásból 

való kizárásomat kérem képviselő-társaimtól. Alpolgármester asszony. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester: Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt testület, 
Pálffy Károly polgármestert megillető 2017. évi szabadság igénybevételének és ütemezésének 

jóváhagyásáról kell döntenünk. De első körben, ahogyan polgármester úr is kérte, a szavazásból 

történő kizárásáról kell döntenünk. Arra kérem a képviselőket, hogy aki polgármester úr 

kizárásával egyetért, az most szavazzon. Megállapítom, hogy ez 8 igen.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 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 (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

33/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Pálffy Károly polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Pálffy Károly polgármestert a 

10/2017. számú, „Pálffy Károly polgármestert megillető 2017. évi szabadság igénybevételének 

és ütemezésének jóváhagyásáról” szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes 

érintettség miatt kizárja. 

 

 

Határidő:  2017. február 22. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné alpolgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a 

főállású polgármesternek évente 25 munkanap alapszabadság és 11 munkanap pótszabadság 

jár, amelyet a jegyzőnek rögzítenie kell ugye január 31-ig egy táblázat formájában. Ehhez a 

szabadsághoz hozzátevődik esetleg az előző évről áthozott szabadság is. Polgármester urunk 

rendelkezik ezzel is, tehát van, azt hiszem 24 nap áthozott szabadsága. Tehát így kapunk 

összesen a 16 évi maradványból 24 napot, az idei évre 46, tehát ez összesen 70 nap szabadság. 

És ennek az általa benyújtott tervezetét kell elfogadnunk. Tehát hangsúlyozom, hogy ez 

tervezet. Nyilván a munka sokszor átírja ennek a szabadságkivételének a lehetőségét. Úgyhogy 

erről kellene most a testületnek döntenie. Aki ezzel a tervezettel egyetért, az kérem, hogy most 

szavazzon. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 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 (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

34/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Pálffy Károly polgármestert megillető 2017. évi szabadság ütemezésének 

jóváhagyásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. megállapítja, hogy Pálffy Károly polgármester 2016. évben 38 nap szabadságot vett igénybe, 

2016. évben ki nem adott szabadságának mértéke 24 nap. 2017. évben 70 nap (24+46 nap) 

szabadságra jogosult, 

2. Pálffy Károly polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését a határozat mellékletében 

szereplő táblázat szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős:  jegyző 

 

Az ütemterv jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Bálint Istvánné alpolgármester: Köszönöm szépen és akkor visszaadnám a szót polgármester 

úr. 

 

Pálffy Károly polgármester: Köszönöm szépen. Köszönöm a képviselő-testületnek a 

támogatását.  

 

 

12. Napirendi pont 

Képviselői bejelentések 

 

 

Pálffy Károly polgármester: Nyílt ülésünk utolsó napirendi pontjához értünk, a képviselői 

bejelentésekhez. Képviselőtársaimat illeti a szó. Ilonka néni parancsoljon.  

 

Ivanics Imréné képviselő: Köszönöm szépen. Jelezni szeretném, hogy az a széles, 

kibetonozott árokrendszer, ami az autópálya alól jön és a szántóföldeken vezet keresztül, és az 

M1-es árkába torkollik, hogy az újra, és amit a Gazdasági Szervezet kitakarított több 

alkalommal, hogy az újra hordalékkal van megtelve. Tehát így nem fogja tudni levezetni azt a 

csapadékvizet, ami ott felgyűlik és ami elönti ugye a lakókertek felőli részeket. Most az olvadás 

folyamán is már nagyon nagy mennyiségű víz folyott az utcákon le, meg a kertekbe.  
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Ezzel kapcsolatos, hogy a Csók utcával egyirányba is kialakítottak egy ilyen vízlevezető árkot, 

bele az árokba. Az szintén eltömítődött.  

És az 1-es út melletti árok, amit kb. 4 évvel ezelőtt ígért meg a Közútkezelő, hogy ki fogják 

takarítani, ennek a takarítása sem történt meg, sőt ugye sokkal jobban eltömítődött, benőtték 

újra a fák.  

Úgyhogy szeretném kérni egyrészt kérni ennek a két ároknak a kitakarítását, másrészt pedig a 

Közútkezelő felé jelezni, hogy az 1-es út melletti árkot azt legyenek szívesek kitakarítani még 

a tavaszi esők előtt.  

Köszönöm szépen. 

 

Pálffy Károly polgármester: Köszönöm szépen. Képviselő asszony. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállakozásfejlesztés Bizottság elnöke: 

Köszönöm szépen, polgármester úr. Én az Aradi utcával kapcsolatosan szeretnék bejelentést 

tenni. Az Aradi utca 48. szám magasságában megsüllyedt az út. Valószínű, hogy a közmű, ahol 

vezetik a közművet a fölött, úgyhogy talán ennek a kivizsgálását szeretném, hogy hogy lehet 

orvosolni. Köszönöm szépen. 

 

Pálffy Károly polgármester: Köszönöm szépen. Nem látok több jelentkezőt. Kérem 

kollégáimat, a műszaki osztályt, hogy ezeket a problémákat legyenek szívesek minél hamarabb 

megvizsgálni, illetve a Gazdasági Szervezetet, hogy a takarításokat legyenek szívesek végezzék 

el. És kérném szépen még a Műszaki Osztályt majd, hogy a Közútkezelőnek jelezze képviselő 

asszony által felvetett problémát.  

 

Én két bejelentéssel szeretnék élni. Az egyik, hogy egy sajnálatos esemény történt a városunk 

szélén. Méghozzá az egyik külterületi utunkon jelentős mennyiségű állati hulladék került 

elhelyezésre, illegális módon leborításra. Amikor tudomást szereztünk róla, akkor azonnal 

felvettük a kapcsolatot a mezőőrökön keresztül az állategészségüggyel, a rendőrséggel. 

Feljelentés is született, mert olyan mennyiségű állati hulladék került lerakásra, amely büntető 

jogi kategóriába tartozik. Én nagyon szépen köszönöm a mezőőröknek a munkáját. Méghozzá 

azért, mert sikerült tetten érni egy alkalommal ezeket az illetőket, amelyről kamerafelvétel is 

készült. Természetesen ezt a felvételt a rendőrség számára azonnal átadtuk és az eljárás 

folytatódik. Kérnék mindenkit, aki bármi hasonlót, vagy bármi olyan dolgot észlel, az forduljon 

bizalommal a polgármesteri hivatalhoz, a polgármesteri hivatalnak a mezőőri szolgálatához, 

hogy a megfelelő intézkedéseket meg tudjuk tenni. Sajnos, mivel állati hulladékról van szó, ez 

közegészségügyi veszélyt is rejtett magában. 

 Természetesen ezeket a veszélyeket a Gazdasági Szervezeten keresztül, akiknek szintén 

köszönöm a felderítést, illetve az eltakarítását ennek a hulladéknak, amit teljes mértékig 

szakszerűen végeznek, illetve a területnek a fertőtlenítését, hogy ebből senkinek semmilyen 

baja ebből ne származzon.  

 

A másik bejelentésem pedig egy kérés lenne mindazok számára, akik az iskolába hozzák a 

gyermekeiket. A fagyok után elkezdődtek a járási hivatal építésének munkálatai. Erre az 

időszakra, ideiglenesen be kell, hogy vezessünk, illetve be kellett vezetnünk forgalomtechnikai 

korlátozásokat. Annak érdekében, hogy a balesetveszélyes eseteket el tudjuk kerülni, kérnék 

szépen mindenkit, elsősorban a szülőket, akik a gyermekeiket az iskolákba hordják, ide a 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolába, illetve a Szent László Általános Iskolában, hogy 

még fokozottabb körültekintéssel hozzák a gyermekeiket. Vegyék figyelembe azokat a 

forgalomtechnikai korlátozásokat, amelyeket be kellett, hogy vezessünk. A gyermekeink 

érdekében, illetve a közlekedők érdekében hoztuk meg ezeket a korlátozásokat. Illetve 
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mindenkit szeretnék kérni, aki a Prohászka utcán közlekedik, hogy fokozott figyelemmel 

közlekedjen ezen a szakaszon.  

 

Köszönöm szépen. Nem látok több jelentkezőt. Akkor mindenkinek köszönöm szépen a 

munkáját és a nyílt ülést bezárom. Zárt üléssel folytatjuk a munkánkat.  

 

Pálffy Károly polgármester a képviselő-testületi ülést 903-kor bezárta.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 
 


