JEGYZŐKÖNYV
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt üléséről
Az ülés helye:

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési
Központ épületében (2060 Bicske, Kossuth tér 20.

Az ülés időpontja:

2019. február 26. (péntek) 17.00 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő
Máté János Szilárd képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője
Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző
Tuba Gabriella ügyintéző
Kósa László Bicske Városi TV
Tóth György Bicske Városi TV
Elbert József EQUUS-DENT Kft. képviselője
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Pálffy Károly köszönti a képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 8 fővel határozatképes. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a rendkívüli
ülés napirendjének elfogadása előtt egy perces néma csenddel emlékezzenek, Dr. Soltész József
doktor úrra, aki több mind 30 éven keresztül volt a bicskei 1. számú fogorvosi körzetnek az
orvosa.
A képviselő-testület egy perces néma megemlékezést tart.
Pálffy Károly: kéri, hogy a kiküldött napirendi pontokat támogassa a testület. Jelzi, hogy Máté
János Szilárd és Heltai Zsolt képviselők jelezték távolmaradásukat az ülésről. Kéri, hogy aki a
napirendi pontokat elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2019. (II.26.) határozata
a 2019. február 26-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 26-i rendkívüli, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Bicske 1. sz. vegyes fogorvosi körzet fogászati alapellátás helyettesítéséről
Előterjesztő: polgármester
2. A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár „Kulturális tér és szolgáltatás –
Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális szolgáltatások kialakításával TOP7.1.1-16- H -106-1” pályázaton történő részvételéről
Előterjesztő: polgármester
3. Energiatudatos/Energiahatékony Önkormányzat 2019 pályázaton történő részvételről
Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2019. február 26.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
Bicske 1. sz. vegyes fogorvosi körzet fogászati alapellátás helyettesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az önkormányzat a DENT-ESZTIK
Bt-vel feladat-ellátási szerződést kötött az körzet ellátására. A társaság képviseletére jogosult
dr. Soltész József úr 2019. februárjában elhunyt. Az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény
alapján az önálló orvosi tevékenység csak személyesen végezhető az önkormányzat által meghatározott körzetben, amely az 1. sz. vegyes fogászati körzet esetében a továbbiakban nem lehetséges. Önkormányzatnak ugyanakkor a fogorvosi alapellátás vonatkozásában folyamatos ellátási kötelezettség terheli. Doktor úr halálával a feladat-ellátási szerződésben foglalt feltételek
nem teljesülhetnek, így a feladat-ellátás tekintetében haladéktalanul gondoskodni kell a fogorvosi szolgálat helyettesítéséről. Köszönti Elbert Józsefet az EQUUS-DENT Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében. Tájékoztatja a testületet, hogy 2019. március 1. napjától az új
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egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés hatálybalépéséig vállalja a fogászati szolgáltatás ellátását saját rendelőjében, saját rendelési idején kívül heti 15 órában. Tájékoztatja képviselőtársait, hogy kiküldött előterjesztésben szereplő szerződésben megtalálható
rendelési idő hétfő helyett péntekre 14-19 órára módosulna. Az iskolafogászati ellátás is a pénteki napokon kap helyet. Kérem, hogy a fogászati ellátás folyamatossága érdekében a határozati
javaslatot támogassák.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs jelentkező, ezért kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2019. (II.26.) határozata
Bicske 1. sz. vegyes fogorvosi körzet fogászati alapellátás helyettesítéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 1. számú vegyes fogászati körzetben
az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében:
1.

Megbízóként 2019 március 1. napjától határozatlan időre a Bicske 1. számú vegyes
fogászati körzetben helyettesítés céljából megbízza és feladat-ellátási szerződést köt az
EQUUS-DENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2060 Bicske Bogya K. u.
50.; cégjegyzékszám: 07-09-013366; képviseletében: Elbert József ügyvezető) gazdasági társasággal, mint megbízottal,

2.

felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés
aláírására,

3.

felhatalmazza a polgármestert a Bicske 1. számú vegyes fogorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges valamenynyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.

Határidő: 2019. február 28.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2. Napirendi pont
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár „Kulturális tér és szolgáltatás –
Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális szolgáltatások kialakításával
TOP-7.1.1-16- H -106-1” pályázaton történő részvételéről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 100 millió Ft összegű pályázatot kíván benyújtani a Kulturális tér és szolgáltatás – Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális szolgáltatások kialakításával elnevezésű pályázati felhívásra. A pályázat keretében az Önkormányzat tulajdonában álló, Bicske, Arany J. u.
6. szám alatti ingatlanon civil inkubátorházat szeretne kialakítani. Az újonnan kialakított épületben helyet kapna egy kb 80 m2 nagyterem, 20 m2 főzőhelyiség, irodák, vizesblokkok, valamint megteremtenék a tetőtér beépíthetőségének a lehetőségét is. A pályázaton való részvételhez szükséges az Önkormányzatnak, mint az ingatlan tulajdonosának a hozzájárulása is.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki támogatja a
határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2019. (II.26.) határozata
„A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár „Kulturális tér és szolgáltatás –
Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális szolgáltatások kialakításával
TOP-7.1.1-16- H -106-1” pályázaton történő részvételéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. kinyilvánítja, hogy Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár tárgyi pályázaton való részvételét támogatja, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában álló Bicske,
Arany János utca 6. szám (1279 hrsz.) ingatlanon a pályázat keretében „Civil Inkubátorház” épüljön,
2. felhatalmazza polgármestert az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.
Határidő: 2019.02.28.
Felelős: polgármester
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3. Napirendi pont
Energiatudatos/Energiahatékony Önkormányzat 2019 pályázaton történő részvételről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a testület tagjait a napirendi pontról. A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. 2011 óta a hazai zöld gazdasági szakmapolitikai stratégiaalkotás meghatározó szereplője. A Dr. Áder János köztársasági elnök által fővédnökölt és az Európai Bizottság által a legjobb három uniós energiahatékonysági program egyikének választott Virtuális
Erőmű Program működtetője. A program fenntarthatósági pályázatokat működtet vállalatok,
intézmények, iskolák, valamint önkormányzatok részére, melyeket évente kétszer a Parlamentben megrendezett Díjátadó Gálákon díjaznak. 2019-ben két pályázat került meghirdetésre:
- Energiatudatos Önkormányzat Címet kaphatnak azok az önkormányzatok, amelyek kész tervekkel és ezekre épülő benyújtott pályázatokkal, így erős elkötelezettséggel rendelkeznek az
energiatudatosság iránt.
- Energiahatékony Önkormányzat Díjat kaphatnak azok az önkormányzatok, amelyek a kész
terveken és benyújtott pályázatokon túl megvalósított és lezárt energetikai beruházásokkal, így
mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek.
Az Önkormányzat az energiahatékony önkormányzat díjat pályázná meg. Kéri a képviselőtársakat, hogy a pályázat benyújtását jóváhagyni szíveskedjenek.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki egyetért a határozati
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2019. (II.26.) határozata
Energiatudatos/Energiahatékony Önkormányzat 2019 pályázaton történő részvételről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft közreműködésével kiírt tárgyi pályázaton való részvételt támogatja, a pályázaton elnyerhető Energiahatékony Önkormányzat címet megpályázza,
2. felhatalmazza polgármestert az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.
Határidő: 2019.02.28.
Felelős: polgármester

5

Pálffy Károly megköszöni mindenki munkáját a képviselő-testület ülését 17.15-kor bezárja.

K.m.f.
Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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