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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:  2015. június 5. 8.30 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Igari Léna képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Heltai Zsolt képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Hegedűs Viktória ügyintéző 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Fritz Gábor Hatósági Irodavezető 

Dr. Hekman Tibor jogi- és szervezési referens 

Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 

Kósa László Bicske Városi TV  

Molnár Enikő ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Teszár Tamás ügyvezető Zöld Bicske Nonprofit Kft.  

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a megjelenteket. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki 

támogatja a rendkívüli napirendet, jelezze. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az első 

pillanattól kezdve 11 fővel határozatképes. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 

az alábbi napirendet:  
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Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

177/2015. (VI. 05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 2015. június 5-i rendkívüli ülés napirendjének elfogadása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 5-i rendkívüli nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására, bölcsőde fejlesztésére  

Előterjesztő: polgármester 

2) Pályázat benyújtása helyi közösségi közlekedés támogatására  

Előterjesztő: polgármester 

3) A bicskei köznevelési intézmények működtetésével összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

4) Az ÁROP-1.A.3-2014-0075 pályázat keretében a Hungaro Support Kft-vel 

megkötött megbízási szerződés módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

5) A Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

6) A 2015. évi Pedagógusnappal összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend 

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására, bölcsőde fejlesztésére  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly átadja a szót a jegyzőnek, megkéri, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán: a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszterrel közösen pályázatot írt ki önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

megvalósítására. A pályázat keretében több részre lehet pályázni, részenként csak adott 

fejlesztési célra. Ezek közül az előkészítés során a bölcsődei intézmény fejlesztését jelölték 

meg. Ennek megfelelően elkészültek a felmérések, a beruházás várható költsége kb. 60 MFt 

lenne. A 2015. évi költségvetésben a bölcsőde karbantartási munkáira 7,6 millió Ft áll 

rendelkezésre. A határozati javaslatban is látható, hogy különös tekintettel a bölcsőde nyitva 

tartására az idei évben ez a beruházás nem tudna megvalósulni. A pályázat is lehetőséget ad 

arra, hogy a beruházás a jövő évben valósuljon meg, pályázni viszont idén kell. A határozati 

javaslatot kiegészítenék, hogy a beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására az 
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önkormányzatnak 2015. évi költségvetésében 7,6 millió Ft rendelkezésére áll. Ennek 

megfelelően kéri a határozat elfogadását.  

 

Pálffy Károly: megnyitná a napirend feletti vitát, de azt gondolja, hogy meg kell ragadni az 

alkalmat, hatalmas igény van a bölcsödére. Amikor nézték a pályázati lehetőséget, nézték, 

hogy melyik hozhatna a későbbiekben, amire a legnagyobb társadalmi hasznot a felsorolt 

lehetőségek közül. Ekkor döntöttek arról, hogy a bölcsődei intézményt javasolják a 

Képviselő-testületnek.  

 

 

Igari Léna: A város költségvetésében most 7,6 millió Ft az rendelkezésre áll a pályázat 

előkészítéséhez. De a támogatási intenzitás kb 50 %-os, tehát a másik 50 %-ot a városnak kell 

hozzá tenni?  

 

Pálffy Károly: az idei évben terveztek felújításokra 7,6 millió forintot. Azokat a 

fejlesztéseket, amiket az idén csináltak volna meg, ami nem olyan nagyon szükséges 

elkészíteni az idei évben, azt szeretnék ennek a pályázatnak a keretében elvégezni majd. 

Ismerik a bölcsőde épületének az állapotát, ott szerettek volna megfelelőbb megjelenést elérni 

ebből a 7,6 millió forintból, de ha sikerül pályázati forrást bevonni, akkor jóval nagyobb, 

hasznothozó sőt a bölcsődei létszámot növelő hatást tudnak elérni. Ez az összeg rendelkezésre 

áll, ezt fel fogják használni, illetve ki is egészítik.  

 

Dr. Révész Zoltán: a pályázati felhívásban benne is van, hogy augusztusban történik a 

pályázatok elbírálása. Utána a Képviselő-testület dönt, hogy elfogadja-e a támogatás összegét. 

Maximálisan igényelhető támogatás 30 millió forint. Erre az összegre igyekeznek pályázni. 

Nyilván az önerővel a következő év költségvetés tervezése során számolni kell.  

 

Bárányos József szeretné felhívni a képviselő asszony figyelmét, hogy hosszú távon 

megtakarításhoz vezet, mert egyrészről bevételt növel, hiszen az állami normatíva a 1,5-

szörös gyereklétszámmal növekedni fog, lesz ennek egy bérkihatása, mert ehhez a csoporthoz 

gondozó nőket kell felvenni, de az infrastruktúra fejlesztése, a födém szigetelés, nyílászáró, 

falak hőszigetelése mindenképpen a dologi kiadásokat csökkenteni fogja. Tehát a pénzügyi 

iroda előre láthatólag a 2016. éves évi költségvetésbe ez a nagyjából 23 M Ft nem okoz 

zavart, akkor azt gondolja, hogy támogatható ez az előterjesztés.  

 

Pálffy Károly: nem lát több jelentkezőt, kéri szavazzanak, azzal a kiegészítéssel, amit a 

jegyző úr a legelején elmondott, hogy a beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok 

ellátására az önkormányzatnak 2015. évi költségvetésében 7,6 millió Ft rendelkezésére áll.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

178/2015. (VI. 05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására, bölcsőde fejlesztésére 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósítására kiírt 

pályázaton a tulajdonában lévő Városi Bölcsőde fejlesztésével, felújításával részt 

kíván venni. 

2. a határozat mellékletét képező tervezett átalakítást és annak tételes költségbecslését 

elfogadja, támogatja. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a műszaki tartalom és a hozzá tartozó költségbecslés 

alapján bruttó 60 millió forint összegben nyújtsa be az önkormányzat támogatási 

igényét. 

4. a pályázati önrészt – figyelemmel a szakági tervezés és a közbeszerzési eljárás 

időigényére – a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja. 

5. nyilatkozik arról, hogy a megítélt támogatási összegből a 4. pont szerinti okok miatti 

későbbi felhasználás miatt esetlegesen keletkező kamatokat maradéktalanul jelen 

határozatban foglalt fejlesztésre, felújításra fordítja. 

6. nyilatkozik, hogy az Áht. 50. § (1) bekezdés feltételeinek megfelel. 

7. nyilatkozik, hogy az Áht. 50. § (3) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fent. 

8. nyilatkozik, hogy az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása nincsen. 

9. felkéri a polgármestert az Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételére. 

10. felhatalmazza a polgármestert az esetleges hiánypótlások teljesítésére, valamint a 

támogatási szerződés aláírására. 

11. Nyilatkozik, hogy a beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására az 

önkormányzatnak 2015. évi költségvetésében 7,6 millió Ft rendelkezésére áll.  

 

Határidő: kiértesítésre: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

 

 

2. Napirend 

Pályázat benyújtása helyi közösségi közlekedés támogatására  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: megkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán: pályázati lehetőségről van itt is szó. Előző évben közel 360.000,- Ft 

körüli pályázati pénzt nyertek el. Az idei évben is javasolt a pályázat benyújtása.  

 

Pálffy Károly: további hozzászólás nem volt, kéri szavazzanak.  
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A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2015. (VI. 05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása helyi közösségi közlekedés támogatására 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a helyi közlekedésről szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete 6.§ (2) bekezdés, a) 

pont, aa) alpontja alapján jelen határozatával alátámasztva nyilatkozza, hogy a helyi 

személyszállítási közszolgáltatást 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig 

folyamatosan fenntartja, 

 

2. a helyi közlekedésről szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete alapján jelen 

határozatában nyilatkozik arról, hogy a Régió 2007 Kft-nek a helyi közlekedés 

működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), 

valamint fejlesztéséhez 2014. évre vonatkozóan nettó 6.663.800,-Ft összegű, saját 

forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el, a 

támogatás összege a szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalásra került. 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásra 

vonatkozó kérelem benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges egyéb 

nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.Napirend 

A bicskei köznevelési intézmények működtetésével összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly jegyző urat kéri meg az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán július 15-ig adott a jogszabály lehetőséget, hogy az intézmények 

működtetésével kapcsolatban az önkormányzat nyilatkozzon. A jogszabály szerint 3000 fő 

feletti lakosság szám esetén az önkormányzat látja el a köznevelési intézmények 

működtetésével kapcsolatos feladatokat, amennyiben erre gazdasági helyzete miatt nem 

képes, lehetőség van arra, hogy az államtól kérje e feladatok ellátását. Korábban ez történt 

Bicske esetében is, egy meghatározott összeg befizetésével a KLIK látja el a meghatározott 

feladatokat. A döntés meghozatala érdekében adatokat kértek a KLIK-től, ezeket az 
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előterjesztéshez mellékelték.  132 MFt-ot mutatott ki a KLIK az önkormányzattal szemben, 

éves szinten 148 MFt-ot fordított működési költségekre.  

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend feletti vitát, kérdezi van-e hozzászólás. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: ki lehet számolni pontosan, hogy mennyibe kerülne az 

önkormányzatnak? 

 

Pálffy Károly: csak a megfelelő adat birtokában lehetne kiszámolni pontosan. Csak az akkori 

számokat tudják figyelembe venni, amikor az önkormányzat üzemeltette, illetve tartotta fent 

az iskolát. Azóta eltelt pár év, a szám csak nagyjából, ha jól emlékszik megegyezik. Felhívja a 

képviselőtársak figyelmét, hogy nem stimmelnek így ezek a számok, viszont egy dolgot azt 

láthatnak, hogy a több mint 2 évvel ezelőtti számításaik alapján drágábban üzemeltethető mint 

a KLIK által kimutatott összeg. Volt egy jelentősen csökkenthető tényező, a Cothec-

szerződéstől való megválás, lejárt a szerződés és sikerült megállapodni a Cothec-kel erre a 

képviselő társak is emlékeznek, mert a Képviselő-testület előtt is volt. Azóta olcsóbban tudják 

beszerezni a gázt az intézményben. Más részről pedig remélhetőleg a Prohászka utcai 

épületnek a hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével jelentős mennyiségű energiát, illetve 

pénzt tudnak megtakarítani.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: tulajdonképpen nem tudják pontosan, hogy ha visszavennék az 

iskolát, és a Bicskei Önkormányzat tartaná fenn, akkor ez konkrétan mennyibe kerülne a 

városnak.  

 

Pálffy Károly: pontosan tudják. Már a 2013-as számok is magasabbak voltak, mint most 

kimutattak itt a KLIK-től. Azt látja, hogy nem tudják ezen az összegen üzemeltetni.  

 

Bárányos József: a 2013. évi adatok alapján abban az évben a 4 intézménynek a kiadásai 142 

millió forintba kerültek, ez biztos, kimutatott szám. Ez alapján 148 millió forintot fizetnek be 

3 évvel később. 2015-ben, ha 2015 szeptemberétől menne ez az átadás, tehát a különbség 

igazából 6 millió forint. Ha 6 millió forint tekintetében figyelembe vesszük, hogy eltelt 3 év, 

hogy a közüzemi díjak csökkenése, egyebek az a közületeket nem érintette, tehát ilyen 

értelemben csökkenés nincsen, és figyelembe vesszük, hogy abban az esetben, ha ezeket a 

feladatokat az önkormányzatnak vissza kellene vennie és részben önálló intézményként 

kellene ellátnia az legalább 2 fő álláshely bővítést igényelne könyvelés szempontjából a 4 

intézmény tekintetében. Akkor azt bizton állíthatja, hogy 148 millió forintnál egy fillérrel nem 

fogják tudni olcsóbban ezt megoldani.  

 

Pálffy Károly: nem lát több hozzászólót, kéri szavazzanak, aki támogatja a határozati 

javaslatot, jelezze. 

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2015. (VI. 05.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: A bicskei köznevelési intézmények működtetésével összefüggő kérdések 

Bicske Város Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC törvény 76.§ (4) bekezdése értelmében szándékát nyilvánítja az állami 

intézményfenntartó központnak, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek 

terhére a következő tanévtől a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Prohászka utca 3, és 

a Szent István utca 42, Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola Szent István utca 6, a 

Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Kossuth tér 3, a Bicskei József 

Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola Hősök tere 5/b intézmények működtetését 

nem képes vállalni. 

Bicske Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

fenti köznevelési intézmények tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 39.§ (1) bekezdése alapján a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti 

működtetési kötelezettsége alóli mentesülés érdekében kérelmet nyújtson be a kincstár 

települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve részére. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

4. Napirend:  

Az ÁROP-1.A.3-2014-0075 pályázat keretében a Hungaro Support Kft-vel megkötött 

megbízási szerződés módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri a jegyzőt, ismertesse az előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán: a pályázat végrehajtásának jelenlegi állásáról a múlt heti képviselő-

testületi ülésen volt egy beszámoló. A szakmai megvalósító jelezte, hogy értelemszerűen a 

projekt végére készülne el a térségi esélyegyenlőségi programterv, viszont a közbeszerzési 

dokumentációban korábbra volt tervezve, ennek nincs semmi logikai alapja. A Kbt. 

szerződésmódosítási tilalmaiba nem ütközik, jelen módosítás többlet forrást nem igényel, csak 

átrendezésre lenne szükség szerződésen belül. Ehhez kéri a támogatást.  

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: szeretne tudni ezekről a kerekasztalokról valamit. Ők nem kapnak 

meghívókat erről. Azt sem tudják, miről van szó. Szeretnék tudni, mi kerül ilyen sok pénzbe? 

Járás szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása. Miért kellett huszonvalahány millió forintot 

elkölteni ilyen programokra? Jó lenne valami jegyzőkönyvet látni, hogy ezeken a 

megbeszéléseken mi történt? Esetleg ha meghívást is kapnának időben, talán részt tudnának 

rajta venni.  

 

Dr. Révész Zoltán: mint említette, időről időre be kell számolni a pályázat végrehajtásáról, 

éppen az előző ülésen fogadta el a képviselő-testület az aktuális beszámolót. A pályázat 

keretében bruttó 21.905.007 forintot nyert az önkormányzat és ennek része pályázati forrás. A 

meghívókkal kapcsolatban ugye már beszéltek róla a bizottsági üléseken is, hogy a képviselők 

kapnak ezekre meghívót. A beszámolót pedig megkapták a legutóbbi ülésnél.  
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Dr. Bourgla Ossamah: azt szeretné kérni, hogy ezeknek az üléseknek a jegyzőkönyveit 

kaphatnék meg, mert nagyon kíváncsiak lennének, hogy mi történt ott, mi hangzott el.  

 

Pálffy Károly: nem lát több hozzászólást. Kéri szavazzanak, aki támogatja az előterjesztést 

kéri jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2015. (VI. 05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az ÁROP-1.A.3-2014-0075 pályázat keretében a Hungaro Support Kft-vel 

megkötött megbízási szerződés módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Területi együttműködést segítő 

programok kialakítása Bicske Járásban” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII 

törvény 122. § (7) a) szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a Hungaro Support 

Kft.vel 2015.03.17-én megkötött megbízási szerződést jelen határozat melléklete szerint 

módosítja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. június 12. 

 

5. Napirend: 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Révész Zoltán: kettő pontban kellene döntést hozni. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálatát ellátó, Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. szerződésének meghosszabbítása 

szükséges, valamint megszűnt a Kft. esztergomi telephelye, ennek a törlését is az iratokban át 

kell vezetni. Ehhez kéri a Képviselő-testületnek a hozzájárulását.  

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett vitát, nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2015. (VI. 05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel összefüggő kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zöld Bicske Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (továbbiakban: Nkft.) egyszemélyes tulajdonosa, a legfőbb döntéshozó 

szervének hatáskörében eljárva  

 

1. az Nkft. könyvvizsgálójának, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 

Társaságnak (cg:01-09267553; székhelye:1132 Budapest Váci u. 20.) a könyvvizsgálói 

megbízatását öt év időtartamra 2020 május 31-ig meghosszabbítja. 

2. az Nkft. cégadataiból törölteti 2500 Esztergom Schweidel J. utca. 9. szám alá 

bejegyzett telephelyet. 

3. felkéri dr. Petrik Péter ügyvédet a határozatokkal kapcsolatos cégbírósági teendők 

ellátására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. június 12. 

 

6. Napirend: 

A 2015. évi Pedagógusnappal összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: megnyitná a napirend felett a vitát. Jelentkező nem volt, akkor kéri 

szavazzanak. 

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

183/2015. (VI. 05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2015. évi Pedagógusnappal összefüggő kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület 

 

1. a Pedagógusnap programját az alábbiak szerint fogadja el:  

A köszöntés időpontja: 2015. június 15. 

A köszöntés helyszíne: Bicske Szíve Park 
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2. a Pedagógusnapi költségekre a fedezetet Bicske Város Önkormányzata a 2015. évi 

költségvetésében szereplő dologi kiadások keret jelleggel 350.000 Ft összegben 

biztosítja,  

 

3. javasolja, hogy a Pedagógusnapi köszöntésre Bicske város valamennyi köznevelési 

intézményeiben dolgozó aktív korú és nyugdíjas pedagógus kapjon meghívást, 

 

4. felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárat a rendezvény 

lebonyolítására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester további hozzászólás hiányában megköszöni mindenki munkáját 

és a rendes, nyílt ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 


