
JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendkívüli nyílt üléséről 
 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. november 19. 830 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  
Pálffy Károly polgármester 
Bálint Istvánné alpolgármester 
Igari Léna képviselő 
Ivanics Imréné képviselő 
Iványi Ferencné képviselő 
Máté János Szilárd képviselő 
Németh Tibor képviselő 
Sulyokné Guba Judit képviselő 
Szabó Attila képviselő 
 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
Bárányos József képviselő 
Dr. Bourgla Ossamah képviselő 
Heltai Zsolt képviselő 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Dr. Révész Zoltán jegyző 
Dr. Bacsárdi József aljegyző 
Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 
Fábián Róbert műszaki irodavezető 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 
Dr. Hekman Tibor referens 
 
Pálffy Károly köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Felvételre javasolja a Bicske 
és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolással 
összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja az 
így kiegészített napirendet, jelezze.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
az alábbi napirendet:  
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Az elfogadott és tárgyalt napirend:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
326/2015. (XI. 19.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2015. november 19-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 19-i rendkívüli, nyílt 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ alapító 
okiratának módosítása és egységes szerkezetbe történő elfogadása  
Előterjesztő: polgármester 
 

2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megvásárolt lakókonténer vételárához 
történő hozzájárulásról  
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszűnésével 

kapcsolatos elszámolással 
Előterjesztő: polgármester 

 
Határidő: 2015. november 19.  
Felelős: polgármester 
 

 
1. Napirend 
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ alapító 
okiratának módosítása és egységes szerkezetbe történő elfogadása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 2015. november 5-én tartott ülésén kimondta, hogy a 
társulást 2015. december 31-i hatállyal megszünteti. A Társulási Tanács 17/2015. 
határozatában úgy rendelkezett, hogy a fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ intézményének fenntartói, irányítói és alapítói 
jogosultságait teljes egészében átadja Bicske Város Önkormányzata részére. Ahhoz, hogy az 
intézmény megfelelően tovább tudjon működni szükséges az alapító okirat módosítása és 
egységes szerkezetben való elfogadása. E tekintetben határoznia kell a testületnek az 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ fenntartói, irányítói és 
alapítói jogosítványainak átvételéről, az alapító okirat módosításáról és az egységes 
szerkezetben való okirat elfogadásáról. A napirendet a Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottság tárgyalta. Kéri a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökét a tájékoztatásra.  
 
Iványi Ferencné elmondja, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozatot.  
 
Pálffy Károly kéri a kérdéseket, észrevételeket. Három határozati javaslatról kell döntenie a 
testületnek. Hozzászólás hiányában, kéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja az 
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Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ fenntartói, irányítói és 
alapítói jogosítványainak átvételét, jelezze.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
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-testületének 
327/2015. (XI. 19.) képviselő-testületi határozat 

 
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ 
fenntartói, irányítói és alapítói jogosítványainak átvétele  
 
 Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete figyelemmel a Kapcsolat Központ Szociális, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 17/2015 
(XI.5.) számú határozatára, 2016 január 1-től átveszi az Egyesített Családsegítő és Gondozási 
Központ – Kapcsolat Központ (továbbiakban: Kapcsolat Központ) intézmény fenntartói, 
irányítói és alapítói jogosítványait.  
 
Határidő:  2016. január 1. 
Felelős: polgármester 
 
 
Pálffy Károly kéri a képviselő-testület tagjait, aki az Egyesített Családsegítő és Gondozási 
Központ – Kapcsolat Központ alapító okiratának módosítását elfogadja, jelezze.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
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-testületének 
328/2015. (XI. 19.) képviselő-testületi határozat 

 
 
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító 
okiratának módosítása 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete   
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1) elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 
alapító okirat módosítását a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány 
szerinti tartalommal. 

2) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti okirat aláírására. 
3) felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ Alapító Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér 
Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő 
átvezetése érdekében küldje meg. 

4) felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának „az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. 
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2015. november 27. 
Felelős: polgármester 
 
 
Pálffy Károly kéri a képviselő-testület tagjait, aki az Egyesített Családsegítő és Gondozási 
Központ – Kapcsolat Központ egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja, jelezze.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
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-testületének 
329/2015. (XI. 19.) képviselő-testületi határozat 

 
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ egységes 
szerkezetű alapító okiratának elfogadása 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete   
 

1. elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ egységes 
szerkezetű Alapító Okiratát a mellékelt formanyomtatvány szerinti tartalommal. 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti okirat aláírására. 
3. felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratát – az alapító okiratot a Magyar Államkincstár 
Fejér Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő 
átvezetése érdekében küldje meg. 

4. felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának „az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti 
közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő:  2015. november 27. 
Felelős: polgármester 
2. Napirend 
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megvásárolt lakókonténer vételárához történő 
hozzájárulásról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: 2015. október 18-án leégett Bicskén egy ingatlan, melyben két család lakott. 
Az egyik családnak a szociális rendelet alapján tudnak lakhatási lehetőséget biztosítani. A 
másik családnál két gyermek is él. Ott a lakókonténer megvásárlásával tudnak ideiglenesen 
lakhatást biztosítani. A lakókonténer 800.000 Ft-ba került, melyet a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat megvásárolta. A lakókonténer megvásárlásához kért a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat hozzájárulást, így 1/3-1/3-1/3 arányban Bicske Város Önkormányzata, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat illetve a Bicskei Cigányságért Közalapítvány együttesen 
vásárolnák meg. Amennyiben hasonló szükséghelyzet alakulna ki, a lakókonténert fel tudja 
használni a város. A lakókonténert 2016. október 31-ig használhatná a család, havi 4.000 Ft 
bérleti díj ellenében. A városra 267.000 Ft összeg hárulna. Az előterjesztést a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági 
döntést.  
 
Iványi Ferencné elmondja, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság egyhangúan 
támogatta javaslatot.  
 
Pálffy Károly kéri a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Igari Léna az időbeni behatároltságról kérdez. Mi a garancia arra, hogy más módon meg lesz 
oldva a lakhatás 2016. október 31. után? 
 
Pálffy Károly: a családok szeretnék az ingatlant helyrehozni. Segítséget szeretne adni a 
családoknak. Vannak a városban bontásra váró épületek. A bontásból származó anyagokból a 
helyreállításhoz adhatnának hozzájárulást.  
 
Ivanics Imréné: nem kellene-e azt a határozatban nevesíteni, hogy milyen jogcímen adják 
oda a lakókonténert. Pénzügyi szempontból úgy néz ki, mintha három tulajdonosa lenne a 
konténernek. Nem kellene inkább támogatásként adni a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 
és akkor tisztázottabbak a tulajdoni viszonyok.  
 
Pálffy Károly: a képviselő-testület hozzájárul a vásárláshoz. A lakókonténer a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában van.  
 
Ivanics Imréné: nem kellene beleírni, hogy támogatják a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatot?  
 
Dr. Révész Zoltán: nincs akadálya, hogy nevesítve legyen, hogy támogatásként adják át az 
összeget a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak.  
 
Németh Tibor megköszöni a támogatást. Véleménye szerint a konténer az önkormányzat 
tulajdonába kellene kerüljön, mivel az önkormányzat bármikor oda tudja adni a bajban lévő 
családoknak. Így nem kell kölcsönszerződést kötni. Így az önkormányzat tudna a konténer 
felett rendelkezni.  
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Pálffy Károly: jelen pillanatban a pénzügyi hozzájárulásról döntenek. A későbbiekben fogják 
tudni rendezni a konténer tulajdoni jogait. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki Ivanics Imréné 
javaslatával kiegészítve támogatja a határozatot, jelezze.   
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
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-testületének 
330/2015. (XI. 19.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Roma Nemzetiség Önkormányzat által megvásárolt lakókonténer 
vételárához történő hozzájárulásról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete által a 30/2015. (XI. 10.) számú határozatával bruttó 
800.000 Ft-os vételárához bruttó 267.000 Ft-tal hozzájárul. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  

1. a konténerlakás Bicske Város Önkormányzat tulajdonába történő átadásáról Bicske 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnökével lefolytassa, 

2. bruttó 267.000 Ft pénzösszeget a tartalék perköltség előirányzat terhére Bicske Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél kezelt 11736020-15763349. 
számú számlájára támogatásként utalja át. 

Határidő:  2015. november 25. 
Felelős:  polgármester 
 
 
 
3. Napirend 
Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszűnésével kapcsolatos 
elszámolással  
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: Mány és Óbarok település nem fogadta el az Orvosi Ügyeleti Társulás 
elszámolását. A két település azt hozta fel problémaként, hogy az orvosi ügyeleti díj 
lakosságszám arányosan került kiszámolásra, holott a hatályos társulási megállapodás szerint 
lakosságszám arányosan és Bicskétől való távolság alapján kellett volna kiszámítani az 
ügyeleti díjat. Amikor a társulás elfogadta a lakosságarányosan számítandó hozzájárulást, a 
tagönkormányzatoknak a saját képviselő-testületeikkel is kellett volna fogadniuk társulási 
megállapodás módosítást. Akkor nem kaptak megfelelő választ mindegyik településtől, 
elsősorban Óbarok és Mány településektől. Jóhiszeműen eljárva a korábbi, társulási döntés 
alapján számláztak a települési önkormányzatok részére. Mivel Óbarok és Mány jelezte, hogy 
ezt ők nem fogadták el, teljesen más számítás alapján kell az elszámolást elkészíteni. Ez azt 
jelenti, hogy a településeknek nagyobb összeget kell befizetniük, míg Bicskének ebből 
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bevétele származik. A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökét kéri fel a bizottsági 
döntés ismertetésére.  
 
Iványi Ferencné elmondja, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra 
javasolta a határozatot.  
 
Pálffy Károly kéri a kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a képviselő-
testület tagjait, aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
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-testületének 
331/2015. (XI. 19.) képviselő-testületi határozat 

 
Tárgy: Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszűnésével 
kapcsolatos elszámolás 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a 2015. augusztus 31-napjával megszűnt Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 
275/2015. (IX.30.) képviselő-testületi határozatának módosítását jelen határozat 
mellékletét képező elszámolás szerint elfogadja, 

2. felkéri a tagi önkormányzatokat, hogy a befizetési kötelezettségüket 2015. december 
15. napjáig teljesítsék. 

 
Határidő:  2015.12.02. 
Felelős: Jegyző 
 
 
Pálffy Károly megköszöni a munkát és a rendkívüli, nyílt ülést 8.50 perckor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 
            polgármester                    jegyző 

7 

 


