JEGYZŐKÖNYV
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
soros, nyilvános üléséről
Az ülés helye:

Bicske Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2019. június 19. (szerda) 8.34 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Igari Léna képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Dankó Anikó ügyintéző
Tuba Gabriella ügyintéző
Stefanitsné Janek Réka
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója
Nagy Attila a Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha igazgatója
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ NKft. gazdasági igazgatója
Pálffy Károly: köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
10 fővel határozatképes. Jelzi, hogy az ülésről Dr. Bourgla Ossamah, és Igari Léna képviselők
hiányoznak, és nem jelezték távolmaradásuk okát. A napirendi pontokra tesz javaslatot.
Javasolja felvenni a háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről, valamint a Bicske Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 134/2019. (V.15.) határozatának módosításáról szóló
előterjesztést. A felvételre javasoltakat a napirendek végén kéri tárgyalni. Megkérdezi, hogy
van-e kérdés, észrevétel a napirendekhez kapcsolódóan. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki
egyetért a napirendi pontokkal, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2019. (VI.19.) HATÁROZATA
a 2019. június 19. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 19. napi soros, nyilvános
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester

1.

2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
3.

Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium
Szakközépiskola tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
Előterjesztő: polgármester

és

4. A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
5. 2019. évi Semmelweis-nap előkészítéséről
Előterjesztő: polgármester
6. A kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
7. Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 134/2019. (V.15.) határozatának
módosításáról
Előterjesztő: polgármester

8.

9.

Képviselői bejelentések

Határidő: 2019. június 19.
Felelős: polgármester
Dr. Bourgla Ossamah képviselő 8.35-kor megérkezik az ülésre. A képviselő-testület 11
fővel határozatképes.
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1. Napirendi pont
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: megadja a kérdezés lehetőségét a képviselőknek.
Ivanics Imréné: a 8. és a 11. pontként megjelölt eseményekről kér bővebb tájékoztatást.
Pálffy Károly: további kérdés hiányában választ ad a két eseményre vonatkozóan.
8.
2019. május 28.
Találkozó Elmi Márkkal az MVM képviselőjével a
naperőműparkkal kapcsolatban
Az MVM egy fél megawattos erőművet épített ki a város szélén, melynek az engedélyezési
folyamatával kapcsolatban történt egyeztetés. A naperőműpark a próbaüzemet május közepén
megkezdte.
11.
2019. június 3.
Egyeztető megbeszélés a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél a
Mányi úti csomópont kapcsán
Elmondja, hogy az autópályaszélesítéssel egyidőben a Mányi úti autópálya-kereszteződésnél
egy csomópont fog kiépülni, egy le- és felhajtó, amelyhez kapcsolódó egyeztetésre került sor.
Az út nyomvonala módosul kicsit, a lehajtó ágainak megfelelő módon történő kiépítése
érdekében. Ez érinti a Csillagvizsgáló alatti területet és az ellenoldali területeket is. Módosul a
Mányi úton lévő autóbuszmegállók helye is a biztonságos bekötések érdekében. Kifejezett
kérésük volt, hogy buszöblökben kerüljenek elhelyezésre az autóbuszmegállók.
További kérdés, észrevétel hiányában, kéri a testület tagjaitól, aki elfogadja a beszámolót,
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2019. (VI.19.) HATÁROZATA
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: 2019. június 19.
Felelős: polgármester
3

2. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a jelenlévőket a 2019. május 15-i és a május 30-i zárt üléseken
hozott döntésekről. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Nincs, ezért kéri, aki elfogadja
a beszámolót, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2019. (VI.19.) HATÁROZATA
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló
beszámolót megismerte, azt elfogadja.
Határidő: 2019. június 19.
Felelős: polgármester
3. Napirendi pont
Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a
Humánerőforrások bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
kérdés, hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2019. (VI.19.) HATÁROZATA
Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári SZC Vajda János
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola tagintézmény-vezetői pályázattal
kapcsolatban Bottlik Zoltán vezetői programját megismerte, pályázatát támogatja.
Határozat:
Felelős:

2019. június 30.
polgármester

4. Napirendi pont
A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: elmondja, hogy a képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében a
közalapítvány támogatására 3.000.000,- Ft összeget különített el. A közalapítvány alapító okirat
szerinti céljai között többek között az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, a
kulturális szolgáltatás, különösen a helyi közművelődési tevékenység támogatása, szociális
ellátások, az alapító önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és
rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása, a Bicskén állandó
lakosként bejelentkezett roma lakosság helyzetének javítása és nemzetiségi ügyek szerepelnek.
A közalapítvány vezetése fontosnak gondolja a Bicskén élő emberek egészségi állapotának
javítását célzó, valamint a jobb életminőséget elősegítő tevékenységeket, illetve a hátrányos
helyzetű és nehézsorsú emberek megsegítését és támogatását. Ennek alapján fogalmazódott
meg az a törekvés, hogy az arra rászoruló és nehéz körülmények között élő személyeknek és
családoknak a közalapítvány anyagi támogatást nyújtson. A támogatási feltételek az alapítvány
belső szabályzatában kerülnek kialakításra. Az alapítvány költségvetésében nevezett
támogatásokra forrás nem áll rendelkezésre, ennél fogva szükséges a tulajdonos önkormányzat
támogatása az alapítványi célok megvalósítása érdekében. Javasolja, hogy a képviselő-testület
a költségvetésben meghatározott 3.000.000,- Ft pénzösszeggel támogassa a közalapítvány
működését annak érdekében, hogy az alapító okiratban meghatározott célok
megvalósulhassanak. Továbbá javasolja, hogy a meghatározott támogatási összegből
1.000.000,- Ft kizárólag az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokra kerüljön
felhasználásra. Hozzáteszi, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és
támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi, hogy hogyan kell értelmezni azt, hogy az egészségi
állapot javításának a támogatását célozzák meg.
Pálffy Károly: elmondja, hogy csak olyan célokra lehet fordítani az egymillió forintot, amely
szorosan az egészség megőrzéséhez, illetve az életminőség javításához kapcsolódik.
Dr. Bourgla Ossamah: kéri bővebben kifejteni, hogy ez pontosan mit jelent. Példaként említi,
hogy egészséges vízzel látják el őket, programokat tartanak az egészségnevelésről?

5

Pálffy Károly: elmondja, hogy ilyesmit is jelenthet. Megadja a szót Bálint Istvánné
alpolgármesternek.
Bálint Istvánné: tájékoztatja a képviselőt, hogy rengeteg megkeresés, észrevétel érkezett a
képviselő-társaktól, amelynek keretében olyan lakók kérnek segítséget, akik rendben tartják a
portájukat, rendes körülmények között élnek és több olyan porta van, amelyeken ez nem
kivitelezhető, ezáltal járványügyi szempontból komoly veszély áll fent. Ismerteti, hogy
korábban is volt már az önkormányzatnak ilyen jellegű kezdeményezése, amelynek keretében
biztosították a lehetőséget az ingatlanok kitakarítására. Az alapítványon keresztül szeretnék
ezeknek az ingatlanoknak a rendbetételét megoldani.
Dr. Bourgla Ossamah: akkor, ha valaki nem rakja rendbe a portáját, akkor ebből a pénzből
tehetik meg.
Bálint Istvánné: elmondja, hogy nem minden portára vonatkozik, hanem ott, ahol már akár
patkányfészkek alakultak ki és járványügyi szempontból veszélyben vannak a környezetben
élők.
Dr. Bourgla Ossamah: megköszöni a kifejtést és hozzáteszi, hogy teljesen egyért a
kezdeményezéssel, csak nem tudta mit jelent konkrétan.
Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában kéri, aki támogatja a határozati javaslatot,
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2019. (VI.19.) HATÁROZATA
A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítványt 3.000.000,- Ft
összeggel támogatja az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében
azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegből 1.000.000,- Ft kizárólag az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatásokra kerülhet felhasználásra. A támogatás pénzügyi
fedezete Bicske Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének „tervezett
támogatások” fejezetén belül rendelkezésre áll,
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2. felhatalmazza a polgármestert a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért
Közalapítvánnyal kötendő, a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti
támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
polgármester

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
5. Napirendi pont
2019. évi Semmelweis-nap előkészítéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának és
gyógymódjának feltalálója 192 évvel ezelőtt, július 1-jén született, Budán. Nem csak
megemlékezésekkel ünnepli Magyarország az anyák megmentőjének 192. születésnapját,
hanem országszerte elismeréseket osztanak, ezzel köszönve meg az egészségügyben és a
szociális területen dolgozók egész éves munkáját, méltatva kitartásukat, munkabírásukat,
elhivatottságukat. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven ebben az évben is megrendezésre
kerül Bicske városában a Semmelweis-nap. Bicske Város Önkormányzata a határozati javaslat
szerinti ünnepi programmal szeretné kifejezni elismerését és háláját az egészségügyben és a
szociális területen dolgozók lelkiismeretes munkájáért. Az ünnepség keretében kerül átadásra
Bicske város 2019. évi Egészségügyi és Szociális Díja kitüntetés is. Elmondja, hogy az
előterjesztést a Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri a képviselőtársakat, aki
támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2019. (VI.19.) HATÁROZATA
A 2019. évi Semmelweis - nap előkészítéséről
1.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Semmelweis-nap programját az alábbiak szerint fogadja el:
• Ünnepség időpontja: 2019. június 27. 18.00 óra
• Ünnepség helyszíne: Báder Fogadó Bicske
• Ünnepség programja:
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Bicske város 2019. évi Egészségügyi és Szociális Díja kitüntetések átadása
2.

a Semmelweis-napi program költségeire Bicske Város Önkormányzat 2019. évi
költségvetésében szereplő állami és önkormányzati rendezvények előirányzat terhére
700.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel.

Határidő:
Felelős:

2019. június 27.
polgármester

6. Napirendi pont
A kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. A kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi
üdültetéséhez az önkormányzat az elmúlt években jelentős támogatást nyújtott. A tavalyi évhez
hasonlóan az idei évben is adománygyűjtő akciót indítanak a kárpátaljai magyar fiatalok
magyarországi üdültetésének elősegítése érdekében. A táboroztatáshoz mind pályázati forrás,
mind pedig adományok rendelkezésre állnak. Az önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. által 2019-ben kiírt „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázata
keretében 650.000,- Ft összegű támogatást nyert, ezen felül az adományszámlán az előző évi
adományokból 1.178.021,- Ft áll rendelkezésre. Idén is meg kívánják keresni Fejér megye
települési önkormányzatait, valamint a városban működő civil szervezeteket és vállalkozásokat,
hogy lehetőségükhöz mérten járuljanak hozzá a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi
üdültetéséhez. Az adományokból és pályázati forrásból az adományszámlán rendelkezésre álló
pénzösszeg és a táboroztatás költségeinek különbözetét – maximum 700.000,- Ft erejéig Bicske Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő civil szervezetek támogatása
előirányzat terhére biztosítja. Kéri a képviselő-társait, hogy támogassák a határozati javaslatot.
Hozzáteszi, hogy minden éven az önkormányzat zánkai üdülőtáborában zajlik és a
testvértelepülés, Csap és környéki gyermekek táboroztatását célozzák meg. Megnyitja a
napirend felett a vitát. Megadj a szót Sulyokné Guba Judit képviselő-asszonynak.
Sulyokné Guba Judit: kéri, hogy a határozati javaslatban kerüljön feltüntetésre, hogy az
önkormányzat a táboroztatáshoz azzal is hozzájárul, hogy a saját táborhelyszínét biztosítja.
Pálffy Károly: elmondja, hogy ez számára teljesen evidens, de javasolja, hogy a határozati
javaslat elejére kerüljön bele, hogy meghirdetésre kerül a kárpátaljai magyar fiatalok
magyarországi, Bicske Város Önkormányzat tulajdonában lévő zánkai üdülőtáborban történő
üdültetéséhez kapcsolódó adomány-gyűjtő akciót. Kéri, aki ezzel a módosítással egyetért,
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2019. (VI.19.) HATÁROZATA
A kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. meghirdeti a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi, Bicske Város Önkormányzat
tulajdonában lévő zánkai üdülőtáborban történő üdültetéséhez kapcsolódó
adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalást),
2. az adományokból és pályázati forrásból az adományszámlán rendelkezésre álló
pénzösszeg és a táboroztatás költségeinek különbözetét – maximum 700.000,-Ft erejéig
- Bicske Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő civil szervezetek
támogatása előirányzat terhére biztosítja,
3. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az
adománygyűjtést,
4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. és 2. számú melléklet szerinti
megállapodások aláírására,
5. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 3. számú
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon
elrendeli.

Határidő:
Felelős:

2019. július 31.
polgármester

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
7. Napirendi pont
Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti, hogy az önkormányzat a képviselő-testület korábbi döntése
értelmében feladat-ellátási szerződést kötött a Bino Bt-vel, a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet
helyettesítésére. A helyettesítő orvos Dr. Nagy Gyula a helyettesítést június 30-ig vállalta.
Pályázati felhívásra egy pályázó nyújtott be pályázati anyagot, akivel tárgyalásokat folytatnak.
Az önkormányzatnak - mint az alapellátás biztosítására kötelezettnek - gondoskodnia kell a
lakosság folyamatos ellátásáról. Javasolja, hogy az ellátás folyamatos biztosítottsága
érdekében, az új egészségügyi szolgáltató és személyes közreműködő kiválasztásáig, de
legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig a képviselő-testület a Bino Bt-vel hosszabbítsa meg a
feladat-ellátási szerződést. Tekintettel arra, hogy jogszabály alapján a NEAK finanszírozás
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csökkent, javasolja, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére egészítse ki az
egészségügyi szolgáltató finanszírozását havi bruttó 400.000,- Ft-tal. Az előterjesztést nem
tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi, hogy a tárgyalások hol tartanak, arról lehet-e tudni, mert
még nem került az anyag a képviselő-testület elé.
Pálffy Károly: elmondja, hogy a tárgyalásokat megkezdték, amelyek még folyamatban
vannak. Ismerteti, hogy egy úriember pályázik a praxis betöltésére, akinek az OALI-val
szerződést kell kötnie a háziorvosi szakvizsga hiánya miatt. Ezeknek a feltételeknek a
pontosítása, tárgyalása zajlik. Örülne, ha olyan szolgáltatót tudnának Bicskére hozni, aki
hosszú, huzamos ideig szolgálja majd a bicskeiek egészségét, illetve gyógyítja a betegeit.
Dr. Bourgla Ossamah: elmondja, hogy örülni kell neki valóban. Úgy tudja, hogy az OALI-n
keresztül egyszerű, az OALI fogja finanszírozni átmenetileg az ellátását és teljesen mindegy
milyen szakvizsgája van egy egyszerű vizsga letétele után azonnal munkába állhat a kolléga.
Pálffy Károly: elmondja, hogy ez így van, de ezen felül egyéb feltételek is vannak, de
igyekeznek a tárgyalások eredményes lezárásra.
További hozzászólás hiányában kéri, aki támogatja az előterjesztést, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2019. (VI.19.) HATÁROZATA
Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben
az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében:
1.

Megbízóként úgy dönt, hogy a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítés
céljából 2019. július 1. napjától az új egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási
szerződés és az ahhoz kapcsolódó működési engedély hatályba lépéséig, de legkésőbb
2019. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra megbízza és szerződést módosít a BINO
Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 2060 Bicske Kisfaludy u. 48.; cégjegyzékszám:
Cg.07-06-005075; adószám: 22063294-1-07) gazdasági társasággal, mint Megbízottal.

2.

Megállapítja, hogy a Bino Bt. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta
megállapított az Önkormányzat által foglalkoztatott asszisztens havi bér és járulékával
csökkentett háziorvosi finanszírozási díjra és bruttó havi 400.000.- Ft díjazásra jogosult.

3.

A 2. pont szerinti havi bruttó 400.000,- Ft díjazást a 2019. évi költségvetés általános
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tartalék terhére biztosítja.
4.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés
aláírására.

5.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az
egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést
engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek,
hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.

Határidő: 2019. június 30.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 134/2019. (V.15.) határozatának
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti, hogy a képviselő-testület a 134/2019. (V.15.) határozatával döntött a
2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról. A pályázat
keretében a Madách és a Tószeg utcák burkolatát kívánják felújítani pályázati forrásból. A
pályázat benyújtásának határideje 2019. május 31. napja volt, amelyet az önkormányzat
határidőre teljesített. Az önkormányzat részére 2019. 06. 12-én hiánypótlás érkezett, amelyben
kifogásolták, hogy a képviselő-testületi határozat 30.000.000,- Ft keretösszeget tartalmaz és
nem tartalmazza pontosan a saját forrás összegszerű megjelenését. Fentiekre tekintettel
szükséges a 134/2019. (V.15.) képviselő-testületi határozat 3. pontját módosítani, amelyben az
ebr42 rendszerbe feltöltött 29 799 437,- Ft pontos összeg szerepel. Az előterjesztést nem
tárgyalta egyik bizottság sem. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, kérdés,
ezért kéri, aki a határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2019. (VI.19.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 134/2019. (V.15.) határozatának
módosításáról

11

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 134/2019. (V.15.) képviselő-testületi
határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A Határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. a pályázathoz szükséges 29 799 437 Ft önerőt biztosítja Bicske Város
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati
rendelet 31. melléklet 19. pontjában megjelölt keret terhére”
Határidő: 2019. június 19.
Felelős: polgármester
9. Képviselői bejelentések
Pálffy Károly: jelzi, hogy a napirendek végére értek, képviselői bejelentések következhetnek.
Dr. Bourgla Ossamah: megköszöni a szót. Elmondja, hogy azért késett, mert találkozott egy
olyan bicskei hölggyel, akinek gondjai vannak a szemétdíjakkal kapcsolatban, illetve
akárhányszor változik a létszám a lakáson belül, annyiszor új, illetve más méretű kukát kell
vennie. Azt gondolja, hogy ha valaki szerződést köt 60 liter, 90 liter, teljesen mindegy mekkora
kukája van, ezeket a számokat úgy állapították meg, hogy körülbelül egy hét alatt mennyi
szemét gyűlik össze egy adott állampolgárnál. Tehát senki nem fog többet szemetelni azért,
mert nagyobb kukája van és senki nem fog kevesebbet szemetelni, mert neki kisebb kukája van.
Próbáljanak kicsit az emberek fejével is gondolkodni. Ha valakinél változik a létszám és neki
tizenvalahányezer forintért kell egy szemétgyűjtőedényt vásárolnia, ez igen komoly terhet
jelent egyeseknél. Ezért kéri, hogy próbálják ezt a kérdést kicsit rugalmasabban kezelni.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. Megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: ugyancsak a Zöld Bicske Kft-vel kapcsolatosan tapasztalta, jegyző úrnak
említette is, hogy a város honlapján lévő telefonszámon nem lehet őket elérni. Illetve a megadott
vonalas telefonszám is úgy működik, hogy amikor nincs ügyfélszolgálat, akkor egy bájos
férfihang bemondja, hogy rosszkor telefonált. Abban a pillanatban, hogy ügyfélszolgálatnak
kellene lennie, - akár lehet most is megpróbálhatnák - abban a pillanatban a telefon olyan hangot
ad, mint amikor kihúzták a falból. Tehát nem lehet a Zöld Bicske Kft-t elérni. Ezek a panaszok
most az asztalon vannak, mert rengeteg helyről lehet hallani azt, hogy zsörtölődnek a lakók
emiatt a szabályozás miatt, viszont a panaszaikat nem tudják a Zöld Bicske felé közvetíteni,
mert az egy olyan magatartást hajt végre, hogy kvázi a fejét homokba dugja. Úgy gondolja,
hogy ez tűrhetetlen.
Pálffy Károly: azzal egyetért teljes mértékig, hogy mindenféleképpen egy szolgáltatónak
biztosítania kell az elérhetőségét, a közvetlen elérhetőségét telefonon vagy ügyfélfogadási
időben személyesen is az ügyfélfogadási helyszíneken. Jegyző úrnak amikor jelezte képviselő
úr a hibás telefonszámot, azonnal jelezték a cégvezetés számára.
Heltai Zsolt: csak nem történt változás.
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Pálffy Károly: utánanéznek. Megadja a szót a jegyzőnek.
Fritz Gábor: elmondja, hogy a jelzést követően a honlapon korrigálták a hibát.
Heltai Zsolt: hozzáteszi, hogy ez a probléma egyik részét tette ki.
Fritz Gábor: tájékoztatja, hogy a közszolgáltató honlapjára mutat egy hivatkozás.
Heltai Zsolt: de a közszolgáltató által megadott telefonszámon, ahol ügyfélszolgálatnak
kellene a túloldalon lenni, ott nincs, valójában nem működik.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. Utána fognak nézni.
Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy a Mányi út melletti árok tisztántartása kinek a feladata.
Jelzi, hogy ott egy úgynevezett buszmegállószerűség van, ahol egyre több a szemét, valamint a
kerékpárút mentén is nagyon sok az eldobált szemét. Megkérdezi, hogy ez kinek a feladata a
városé vagy a közútkezelőjé.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy attól függ, hogy kinek a kezelésében van az adott
terület. Megnézik és jelzik a problémát az adott szolgáltató számára. Megadja a szót Bárányos
József képviselőnek.
Bárányos József: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Csokonai Általános Iskola Szent István
úti épületében két jelentős beruházás is lezajlott. Kicserélésre kerültek a tornaterem
ablakfelületei, amelyek egyrészt balesetveszélyes helyzetet oldottak meg, másrészt pedig az
épület hőszigeteléséhez járultak hozzá. Jelzi, hogy a csere során egy ablaküveg megsérült és
ennek a garanciális cseréjét kéri. A másik fontos beruházás pedig az ebédlő, tálalókonyha
megújítása, amelyből egy konténernyi szemét továbbra is ott van, amelynek elszállíttatásában
kéri a segítséget.
Pálffy Károly: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek a nyilvános ülésre
vonatkozó bejelentése.
Dr. Bourgla Ossamah: jelzi, hogy nem kapott választ a kérdésére.
Pálffy Károly: a hulladékszállítási edényekre vonatkozóan elmondja, hogy a szolgáltató
igyekszik a hulladékszállítási törvényben szereplő előírások betartására és azok betartatására.
Elmondja, hogy sajnos elég sokan vannak Bicskén, akik nem megfelelő hulladékszállítási
szerződéssel rendelkeznek. Például jelentős azon ingatlanok száma, ahol a lehető legkisebb
hulladékméretre szerződtek, viszont a hulladékmennyiségük is több és nem annyian laknak ott,
mint amennyire szerződtek. Elmondja, hogy ezt megvizsgálják.
Heltai Zsolt: jelzi, hogy a város honlapján még mindig rossz telefonszámot lát.
Pálffy Károly: kéri Heltai képviselő úrtól, hogy az ülést követően egyeztessék le ezt a
problémát.
Ivanics Imréné: a bejelentéshez kapcsolódóan elmondja, hogy arra is törekednie kell a
szolgáltatónak, hogy mindenkinek legyen szerződése.
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Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólásokat. Elmondja, hogy a problémát meg kell oldaniuk,
azon lesznek. További bejelentés hiányában megköszöni a képviselő-testület munkáját, az ülést
9.10-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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