
JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Rendkívüli, nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2016. január 15. 830 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  
Pálffy Károly polgármester 
Bálint Istvánné alpolgármester 
Bárányos József képviselő 
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 
Máté János Szilárd képviselő 
Németh Tibor képviselő 
Sulyokné Guba Judit képviselő 
Heltai Zsolt képviselő 
Igari Léna képviselő  
Szabó Attila képviselő 
 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
Ivanics Imréné képviselő 
Dr. Bourgla Ossamah képviselő  
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Dr. Révész Zoltán jegyző 
Dr. Bacsárdi József aljegyző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Irodavezető 
Fritz Gábor hatósági irodavezető 
Fábián Róbert műszaki irodavezető 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 
Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 
Stefanitsné Janek Réka médiareferens 
Dr. Hekman Tibor ügyintéző 
Kósa László Városi TV 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgató 
 
Pálffy Károly: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fővel 
határozatképes. Ivanics Imréné jelezte az ülésről történő távolmaradását. A rendkívüli, nyílt 
ülést három napirenddel hívta össze. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a 
napirendet, jelezze.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő  
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt  
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
az alábbi napirendet:  
 
Az elfogadott és tárgyalt napirend:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (I. 15.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: A 2016. január 15-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 15-i rendkívüli, nyílt ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. (VI. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

2) A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kötendő haszonkölcsön 
szerződésekről  

Előterjesztő: polgármester 
 
Határidő: 2016. január 15. 
Felelős:  polgármester 
 
 
1. Napirend 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. (VI. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: 2016. január 1-től a házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe 
vevő személynek saját lakókörnyezetben kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása 
érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében a szociális segítést, vagy a 
személyes gondoskodást kell nyújtani. A rendelet módosításra azért van szükség, mert térítési 
díj vonatkozásában az egységesen kezelt házi segítségnyújtást szociális segítésre és személyes 
gondoskodásra bontotta a törvény. Külön-külön kell megállapítani a térítési díjakat. 
Tekintettel arra, hogy a házi segítségnyújtás díját rendelet állapítja meg, ezért szükséges a 
rendeletmódosítás. A rendeletmódosításhoz Alcsútdoboz község, Csabdi község és Óbarok 
község önkormányzatának a hozzájárulását ki kellett kérni, mivel társulásban látják el a 
feladatot. A települések meghozták a szükséges döntéseket. Felkéri Szabó Ágnest ismertesse 
az ellátási formákat.  
 
Szabó Ágnes: az eddigi segítés, ami magába foglalt olyan feladatokat - mint például 
bevásárlás segítés, tisztázás, ételmelegítés – kettébontották. Ténylegesen, ami a személynek 
szól, személyes gondoskodás lett. Szociális gondozás lett az, amikor például bevásárlásra, 
gyógyszerkiváltásra kerül sor. 
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Pálffy Károly: az intézménynek az ellátottak bevétele alapján mérlegelési lehetősége van a 
díj megállapításra. A határozatban egy alapösszeg szerepel.  
  
Szabó Ágnes: az intézményi térítési díj az az összeg, amelynél többet nem lehet egy ellátottól 
kérni. A személyi térítési díjra külön törvényi szabályozás van. Mindenkinek a saját bevétele, 
jövedelméhez mérten kell megállapítani a térítési díjat.  
 
Pálffy Károly: kéri a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Igari Léna: eddig mennyi volt a térítési díj?  
 
Szabó Ágnes: ugyanez az összeg volt.  
 
Pálffy Károly: kéri a Képviselő-testület tagjait, aki támogatja a rendelet módosítását, jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 
1/2016. (I.15.) önkormányzati rendelete 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. (VI.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2. Napirend 
A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ és a 
területi védőnő jelzései alapján szükséges módosítani a védőnői körzeteket. A rendelet 
módosításhoz véleményt kell beszerezni a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri 
Népegészségügyi Osztályától és az Országos Egészségfejlesztési Intézettől. A rendelet-
tervezet elfogadásához hozzá kell járulnia Alcsútdoboz község, Csabdi község és Óbarok 
község önkormányzatának, mivel a társulás működésével kapcsolatos rendeletről van szó. 
Tekintettel arra, hogy a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának és az Országos 
Egészségfejlesztési Intézetnek a véleményét figyelembe véve fogadható csak el a rendelet-
tervezet, ezért ezt jelenleg véleményezésre fogják bocsájtani. Amennyiben a szükséges 
vélemények a körzetmódosítással kapcsolatban megérkeznek, akkor tud a Képviselő-testület 
rendeletet alkotni. Hozzászólás hiányában, kéri a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a 
határozatot, jelezze. 
 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2016. (I. 15.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. mellékletét képező a 
védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet véleményezési eljárás lefolytatására alkalmasnak 
minősíti. 
A képviselő-testület felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a rendelet-
tervezetet a véleményezésre jogosult szerveknek küldje meg. 
 
Határidő: 2016. január 23. 
Felelős: Jegyző 
 
 
3. Napirend 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kötendő haszonkölcsön 
szerződésekről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014 
(XII. 22.) önkormányzati rendelet 7.§(1) bekezdése értelmében az önkormányzati vagyon 
tekintetében a tulajdonosi jogokat az 1 millió forintot meg nem haladó értékű vagyonnal, 
valamint a forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjog változást nem eredményező 
hasznosításának kivételével a képviselő-testület gyakorolja.  A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ a fenntartásában működő Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat korai fejlesztő tevékenységének biztosítása érdekében kérte ingyenes helyiség 
biztosítását. Az ingyenesség csak a bérleti díj megfizetése alól mentesít. Az egyéb 
elszámolható rezsiköltségeket az önkormányzat által kibocsátott számla ellenében a KLIK 
megfizeti. A pedagógiai szakszolgálat helyben történő tevékenysége fontos szerepet tölt be a 
bicskei gyermekek és szülők életében és nagymértékben segíti a pedagógusok munkáját. A 
másik kérés a Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskolától érkezett. Plusz helyiség igényük 
lenne, mert olyan sokan járnak a zeneiskolába, illetve olyan sok az óraszámuk, hogy nem 
tudják megoldani abban az épületben az elhelyezést, ahol most tartózkodnak. Az épület 
mellett található, jelenleg használaton kívüli ebédlő felajánlásával tudják számukra biztosítani 
a plusz helyiséget. Ingyenes használatbavételt jelentene az iskolának a plusz helyiség 
használata természetesen a rezsiköltségek megfizetésével. Kéri, hogy a szerződések 
megkötésére adja meg a felhatalmazást a Képviselő-testület. Jelzi, hogy két határozati javaslat 
szerepel az előterjesztésben. Az egyik a Pedagógiai Szakszolgálatot, a másik a Prelúdium 
Alapfokú Művészeti Iskolát érinti. Kéri először a Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatban 
döntsenek. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozatot, jelezze.  
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (I. 15.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kötendő haszonkölcsön 
szerződésekről (Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat) 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, V., Nádor utca 32.), mint a Fejér 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat fenntartója között kötendő jelen határozat 1. mellékletét 
képező haszonkölcsön szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő:  2016. január 15. 
Felelős:  polgármester 
 
 
Pálffy Károly: kéri a Képviselő-testület tagjait, aki támogatja a Prelúdium Alapfokú 
Művészeti Iskola igényét, jelezze.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt.  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016. (I. 15.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kötendő haszonkölcsön 
szerződésekről (Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola) 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, V., Nádor utca 32.), mint a Bicskei 
Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója között kötendő jelen határozat 1. 
mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő:  2016. január 15. 
Felelős:  polgármester 
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Pálffy Károly: megköszöni a részvételt és a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését 8.45 
órakor bezárja.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 
            polgármester                    jegyző 
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