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JEGYZŐKÖNYV 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2018. június 11. 8.36 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Ivanics Imréné képviselő  

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. igazgatója 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója 

Kósa László Bicske Városi TV 

Tóth György Bicske Városi TV 

 

Pálffy Károly: tisztelettel köszönti a képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket. 

Elmondja, hogy Heltai Zsolt, Igari Léna és Máté János képviselők hiányoznak, Máté János 

képviselő előre jelezte távolmaradását a képviselő-testületi ülésről. Megállapítja, hogy a testület 

9 fővel határozatképes. Megkérdezi van-e valakinek kérdése a napirendekkel kapcsolatosan. 

Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, aki elfogadja a napirendi pontokat, 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  

következő határozatot hozta: 
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167/2018. (VI.11.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2018. június 11-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 11-i rendkívüli, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1.) Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási    

szabályzatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. „Térítési díj szabályzat” 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 

ügyrendjének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Határidő:  2018. június 11. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: tájékoztatásképpen elmondja, hogy a mai rendkívüli képviselő-testületi ülést 

azért kellett összehívni, mert az Állami Számvevőszék ellenőrzést tartott a tavalyi évben a 

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-nél és a lefolytatott vizsgálat 

megállapításaira válaszul szükséges a képviselő-testületnek elfogadnia egy intézkedési tervet. 

 

1. Napirendi pont 

Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az ÁSZ vizsgálat célja Bicske Város 

Önkormányzata tekintetében a Kft. feletti tulajdonosi jogok kereteinek kialakítása és a 

joggyakorlás szabályszerűségének ellenőrzése volt. Az ellenőrzés a 2013-2016. közötti éveket 

ölelte át. Az ellenőrzés megállapította, hogy a tulajdonosi joggyakorlás a jogszabályoknak 

megfelelő volt. A vizsgálat során az ÁSZ mindössze kettő javaslatot tett az önkormányzat 

tulajdonosi joggyakorlása szabályszerűségének vonatkozásában és a Kft. működését is 

szabályosnak ítélte meg, mindössze 4 javaslattal élt a Kft. vonatkozásában. A Kft. 

javadalmazási szabályzatának, térítési díj szabályzatának és a felügyelőbizottság ügyrendjének 

elfogadása szükséges. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a testületi ülést megelőzően ülésezett 

a Gazdálkodási Bizottság és a Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság. Megkéri a bizottsági 

elnököket mondják el véleményüket a napirendi ponttal kapcsolatban. Megadja a szót Bárányos 

Józsefnek, a Gazdálkodási Bizottság elnökének. 
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Bárányos József: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Gazdálkodási Bizottság 4 igennel 

támogatta a napirendi pont mindkét határozati javaslatát. 

Pálffy Károly: megadja a szót Iványi Ferencnének, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

elnökének. 

Iványi Ferencné: elmondja, hogy bizottságuk is 4 igennel támogatta a határozati javaslatokat.  

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy 

szavazzanak. Jelzi, hogy két határozatot kell elfogadniuk. Kéri, aki az első határozati javaslat 

elfogadását támogatja, 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  

következő határozatot hozta: 

 

168/2018. (VI.11.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv 

jóváhagyásának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában 

lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Bicskei Egészségügyi 

Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.” elnevezésű, EL-0549-016/2018 iktatószámú, 

2013-2016 közötti időszakot érintő Állami Számvevőszék által folytatott ellenőrzés 

számvevői jelentését megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

2. A határozat mellékletében foglalt intézkedési tervet jóváhagyja és felkéri a 

polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésére 

és az Intézkedési tervben foglaltak végrehajtására. 

 

 

Határidő:  2018. június 18. 

Felelős:  polgármester 
 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Pálffy Károly: kéri, aki a második határozati javaslat elfogadását is támogatja, 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 

következő határozatot hozta: 

 

 

169/2018. (VI.11.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv 

jóváhagyásának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában 

lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft.” elnevezésű EL-0140-067/2018 iktatószámú, 2013-2016 közötti 

időszakot érintő Állami Számvevőszék által folytatott ellenőrzés számvevői jelentését 

megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

2. A határozat mellékletében foglalt, a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. által készített intézkedési tervet jóváhagyja. 

 

 

Határidő:  2018. június 18. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

2. Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy ez az előterjesztés szorosan kapcsolódik az előbb tárgyalt 

előterjesztéshez. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

törvény rendelkezései alapján a többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok 

ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági tagjainak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 

törvény rendelkezéseinek megfelelően a vezető állású munkavállalók javadalmazásáról, 

továbbá a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb 

elveiről, annak rendszeréről a Társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni. Tájékoztat, 

hogy ezt az előterjesztést is tárgyalta mindkét bizottság. Megadja a szót Bárányos Józsefnek. 
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Bárányos József: tájékoztatja a képviselőket, hogy a Gazdálkodási Bizottság véleménye 

szerint azokat az általános elveket, amiket egy ilyen szabályzatnak kötelezően tartalmaznia kell, 

azok maradéktalanul szerepelnek az elkészült szabályzatban, ugyanakkor jelzi azt is, amint az 

Állami Számvevőszék áttekintette és véleményezte a szabályzatot és esetleg kiegészítésre, 

javításra megküldi az önkormányzatnak, akkor abban az esetben a szükséges módosításokat, 

javításokat elvégzik majd. Elmondja úgy látja a bizottság, hogy a szabályzathoz kapcsolódóan 

a Kft-nek a későbbiekben további kisebb szabályzatokat, illetve vezetői utasításokat is el kell 

készítenie. 

Pálffy Károly: megadja a szót Iványi Ferencnének. 

Iványi Ferencné: tájékoztatja a képviselőket, hogy bizottságuk 4 igennel támogatta a határozati 

javaslatot. Kiemeli, hogy a szabályzatban a vezető tisztségviselők javadalmazásának formái és 

módja című fejezetben leírtak körül alakult ki egyfajta vita a bizottsági tagok között.  

 

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

következő határozatot hozta: 

 

170/2018. (VI.11.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási  

szabályzatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. jóváhagyja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének, 

felügyelő bizottsági tagjainak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 208. § szerinti vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról, továbbá a 

jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb 

elveiről szóló javadalmazási szabályzatot a melléklet szerint, 

 

2. felkéri a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy a 

szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok között helyezze 

letétbe.  

 

 

Határidő:  2018. július 18. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3. Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. „Térítési díj szabályzat” 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy a következő előterjesztés is szorosan kapcsolódik az előbb 

tárgyalt két előterjesztéshez. Az Állami Számvevőszék által a Bicskei Egészségügyi 

Központban lefolytatott ellenőrzés során az ÁSZ vizsgálat megállapítása alapján tett javaslatra 

az Egészségügyi Központ ügyvezetője benyújtotta az önkormányzat részére jóváhagyás 

céljából a „Térítési díj szabályzatát”. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit 

Kft. a Számvevőszék által vizsgált időszakban is rendelkezett a nevezett szabályzattal az 

előírásoknak megfelelően, a Társaság egyes szolgáltatási árainak meghatározása összhangban 

volt a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásaival, de ez az Önkormányzat által nem került 

még elfogadásra. Megkéri a bizottsági elnököket ismertessék a bizottságok véleményét. 

Megadja a szót Bárányos Józsefnek. 

 

Bárányos József: elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság 4 igennel támogatta a határozati 

javaslatot. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szabályzatban szereplő egyes díjtételek az OEP 

által a beavatkozási kód alapján meghatározott díjak, ugyanakkor ügyvezető úr azt is elmondta 

a bizottsági ülésen, hogy Bicskén nincsen olyan állampolgár, akinek térítési díjat kellene 

fizetnie a beavatkozásokért, mivel vagy Magyarországon jogosult, vagy európai biztosítási 

kártyával rendelkezik vagy menedékes. A szabályzatot egy szükségszerű dolognak tartja. 

 

Pálffy Károly: megadja a szót Iványi Ferencnének. 

 

Iványi Ferencné: tájékoztatja a testületet, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság is 

4 igennel támogatta a határozati javaslatot.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a bizottsági vélemények ismertetését és megadja szót Doktor 

úrnak. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: érdeklődik, hogy a szabályzatban szerepel egy olyan alcím, hogy 

térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások, mint például a cölliákia-teszt. Kérdezi, 

hogy ezeket a vizsgálatokat a TB nem is finanszírozza. 

 

Dr. Balogh Gyula: válaszában elmondja, hogy bizottsági elnök úr előbbi szavait annyiban 

pontosítaná, hogy nem kell térítési díjat fizetnie annak az állampolgárnak, aki rendelkezik 

érvényes biztosítási jogviszonnyal. Természetesen, ha nincsen biztosítása, akkor ki kell fizetnie 

a beavatkozásokat. Illetve vannak olyan vizsgálatok, amelyeket a TB nem finanszíroz, ebben 

az esetben is a beteg fizeti a vizsgálat díját. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. További hozzászólás nincs, ezért kéri, hogy 

szavazzanak. Kéri, aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, 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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

171/2018. (VI.11.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. „Térítési díj 

szabályzat” elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft. térítési díjról szóló szabályzatát a határozat melléklete szerint. 

 

 

Határidő: 2018. július 18. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

4. Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 

ügyrendjének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: tájékoztatásul elmondja, hogy az utolsó előterjesztés is szorosan kapcsolódik a 

többihez. Az Állami Számvevőszék 2. számú javaslata alapján a Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöke a felügyelőbizottság ügyrendjét 

megküldte a képviselő- testület részére jóváhagyás céljából. Megkéri a bizottsági elnököket 

ismertessék a bizottsági véleményeket. Megadja a szót Bárányos Józsefnek. 

Bárányos József: elmondja, hogy bizottságuk 4 igennel támogatta az előterjesztést. 

Pálffy Károly: megadja a szót Iványi Ferencnének. 

 

Iványi Ferencné: tájékoztatja a képviselőket, hogy bizottságuk is 4 igennel támogatta a 

határozati javaslatot. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett a vitát. További 

hozzászólás nincs, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatja a határozati javaslat 

elfogadását, 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 

következő határozatot hozta: 

 

 

172/2018. (VI.11.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 

ügyrendjének jóváhagyásáról 

 

  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét a melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

 

Határidő:  2018. július 18. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a munkát, további szép napot kíván mindenkinek. A 

testületi ülést 8.50-kor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 
 

 


