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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. szeptember 04. 8
00

 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Hegedűs Viktória ügyintéző 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Fábián Róbert műszaki ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor referens 

Kósa László Bicske Városi TV  

Gáspár Kornél Jobbik Magyarországért Mozgalom 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket.  Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Kéri a 

képviselő-testület tagjait, aki a napirendet elfogadja, jelezze.  

 

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:  

 



2 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

252/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

1) A bicskei víziközmű rendszerek 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről  

Előterjesztő: polgármester 
 

2) A Tanuszoda energetikai felújításával összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 
 

3) Az EQUUS-DENT Kft. fogorvosi ellátási szerződésének módosításáról   

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz  

Előterjesztő: polgármester 
 

5) A bicskei 0183 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről  

Előterjesztő: polgármester 
 

6) Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/B 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyára  

Előterjesztő: polgármester 

 
 

1. Napirend 

A bicskei víziközmű rendszerek 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az előterjesztés 

ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény alapján minden év 

szeptember 15-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai Közmű-szabályozási Hivatalhoz az 

aktuális gördülő fejlesztési tervet. A gördülő fejlesztési tervnek két része van. Van egy 

felújítási, pótlási illetve egy beruházási terv. A jelenlegi javaslat szerint a korábbi tartalomnak 

megfelelően került összeállításra - azokra az évekre vonatkozóan -  a fejlesztési terv, amely 

már a tavalyi évben elfogadásra került, illetve plusz egy évvel került kiegészítésre. Egy 

beruházás, egy szennnyvízvezeték építése a 2016-os tervbe került átütemezésre. Ennek 

megfelelően kéri jóváhagyni a fejlesztési tervet. Az érintett önkormányzatokkal, Csabdival és 

Mánnyal egyeztetésre került az anyag.  

 

Pálffy Károly polgármester kéri, hogy a határozati javaslatokról egyenként döntsenek. Kéri a 

képviselő-testület tagjait, aki az I. határozati javaslattal egyetért, jelezze.  

 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

253/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: 11-10481-1-003-00-14 Mány bányakút vízszolgáltató rendszer-V 2016-2030. évi 

Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) 

 

Bicske Város Önkormányzat, 

 

1. mint ellátásért felelős/mint Csabdi, Mány ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő 

testülete a melléklet szerinti 11-10481-1-003-00-14 Mány bányakút vízszolgáltató 

rendszer-V 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

 

2. mint ellátásért felelős/mint Csabdi, Mány ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő 

testülete a melléklet szerinti 11-10481-1-003-00-14 Mány bányakút vízszolgáltató 

rendszer-V 2016-2030. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

 

Határidő: Fejérvíz Zrt-nek véleményezésre megküldés azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki az II. határozati javaslattal 

egyetért, jelezze.  

 

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 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

254/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 21-10481-1-003-00-12 Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 

víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) 

 

Bicske Város Önkormányzat, 

 

1. mint ellátásért felelős/mint Csabdi, Mány ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő 

testülete a melléklet szerinti 21-10481-1-003-00-12 Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT 

felújítási és pótlási tervét elfogadja. 
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2. mint ellátásért felelős/mint, Csabdi, Mány ellátásért felelősök nevében eljáró 

képviselő testülete a melléklet szerinti 21-10481-1-003-00-12 Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT 

beruházási tervét elfogadja. 

 

Határidő: Fejérvíz Zrt-nek véleményezésre megküldés azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki az III. határozati javaslattal 

egyetért, jelezze.  

 

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 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

255/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 11-10481-1-002-00-12 Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V víziközmű 

rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) 

 

Bicske Város Önkormányzat, 

 

1. mint ellátásért felelős/mint Csabdi ellátásért felelős nevében eljáró képviselő testülete 

a melléklet szerinti 11-10481-1-002-00-12 Bicske-Csabdi ivóvíz szolgáltató rendszer- 

2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

 

2. mint ellátásért felelős/mint Csabdi ellátásért felelős nevében eljáró képviselő testülete 

a melléklet szerinti 11-10481-1-002-00-12 Bicske-Csabdi ivóvíz szolgáltató rendszer-

V 2016-2030. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

 

Határidő: Fejérvíz Zrt-nek véleményezésre megküldés azonnal 

Felelős:  jegyző 

 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki az IV. határozati javaslattal 

egyetért, jelezze.  

 

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 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

256/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei víziközmű rendszerek 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről  

 

Bicske Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős/mint Csabdi, Mány ellátásért felelősök 

nevében eljáró képviselő-testület megbízza a FEJÉRVÍZ ZRt.-t a – 11-10481-1-003-00-14 

Mány bányakút vízszolgáltató rendszer-V; 21-10481-1-003-00-12 Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV; és 11-10481-1-002-00-12 Bicske-Csabdi ivóvíz 

szolgáltató rendszer-V – víziközmű rendszerek 2016-2030 évi GFT Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban való képviselettel. 

 

Határidő: Fejérvíz Zrt-nek véleményezésre megküldés azonnal 

Felelős:  jegyző 

 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki az V. határozati javaslattal 

egyetért, jelezze.  

 

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 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

257/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei víziközmű rendszerek 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről  

 

Bicske Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős/mint Csabdi, Mány ellátásért felelősök 

nevében eljáró képviselő-testület a – 11-10481-1-003-00-14 Mány bányakút vízszolgáltató 

rendszer-V; 21-10481-1-003-00-12 Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV; és 

11-10481-1-002-00-12 Bicske-Csabdi ivóvíz szolgáltató rendszer-V – víziközmű rendszerek 

2016-2030. évi GFT –vel kapcsolatban nyilatkozom, hogy a 2016-os várható bérleti díjakon, 

valamint a 2015-ös GFT-ben jóváhagyott tartalékoláson kívül, az  Önkormányzat/ellátásért 

felelősök nevében eljáró ill. az általa képviselt ellátásért felelős Önkormányzatok összesen 

178.301 ezer forint – Bicske 160.047 ezer, Csabdi 8.765 ezer, Mány 9.489 ezer – összegű, a 

korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással 

rendelkeznek, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített 

számlán/számlákon kezel és a víziközmű rendszer felújítására, pótlására és fejlesztésére 

használ. 

 

Határidő: Fejérvíz Zrt-nek véleményezésre megküldés azonnal 

Felelős:  jegyző 
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Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki az VI. határozati javaslattal 

egyetért, jelezze.  

 

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 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

258/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei víziközmű rendszerek 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről  

 

Bicske Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős/mint Csabdi, Mány ellátásért felelősök 

nevében eljáró képviselő-testület nyilatkozom, hogy a – 11-10481-1-003-00-14 Mány 

bányakút vízszolgáltató rendszer-V; 21-10481-1-003-00-12. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV; és 11-10481-1-002-00-12 Bicske-Csabdi ivóvíz 

szolgáltató rendszer-V – víziközmű rendszerek 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a 

területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével 

összhangban van. 

 

Határidő: Fejérvíz Zrt-nek véleményezésre megküldés azonnal 

Felelős:  jegyző 

 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki a VII. határozati javaslattal 

egyetért, jelezze.  

 

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 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

259/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei víziközmű rendszerek 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

 

Felhatalmazza a polgármestert az 253/2015. (IX.04) - 258/2015. (IX.04) képviselő-testületi   

határozatok alapján szükséges megállapodások és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: Fejérvíz Zrt-nek véleményezésre megküldés azonnal 

Felelős:  jegyző 



7 

 

 

2. Napirend 

A Tanuszoda energetikai felújításával összefüggő kérdésekről 
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az előterjesztés 

ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előzetes tájékoztatása szerint 

Bicske ismét részese lesz egy energetikai pályázatnak. A pályázati kiírás még nem jelent meg. 

A héten várják a kormányhatározat megjelenését. Célszerű a közbeszerzési eljárást 

megindítani a tanuszodával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy október 15-ig aláírt 

kivitelezési szerződéssel kell rendelkezni. December közepéig az elszámolásokat be kell 

nyújtani. Ennek érdekében az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a tanuszodával 

kapcsolatban indítsák meg a közbeszerzési eljárást. A beruházás napelemes rendszer, illetve 

hőszivattyú telepítésére vonatkozik. A pályázati kiírás tervezete alapján állították össze az 

előterjesztést. Az elnyerhető támogatás mértéke, az összes elszámolható költség maximum 80 

%-a. Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítést indítsák 

meg, hogy a határidőket tartani tudják.  

 

Pálffy Károly polgármester kéri a kérdéseket, észrevételeket.  

 

Igari Léna képviselő: hat éves az uszoda. Az energetikai korszerűsítést jónak tartja. A 150 

millió forintos pályázati összeget óriásinak tartja ahhoz a méretű beruházáshoz képest, ami 

előre látható. Véleménye szerint nyílt közbeszerzési eljárást is ki lehetett volna írni, illetve 

több olyan céget meghívni, akik nagyobb tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen. 

Személy szerint is tudna olyan céget mondani, aki a pályázatírásban, illetve a kivitelezésben 

is részt tudna venni.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: 2007-től 2013-ig tartott az előző EU-s költségvetés. 2015 évig el 

kell számolni. 2015. szeptemberét írnak. Nyílt közbeszerzési eljárás megindítására nincs 

lehetőség. Azért van nettó 150 millió forintos értékhatár, mert ezt csak három meghívásos 

közbeszerzési eljárással lehet megoldani, hiszen ellenkező esetben kifutnak a határidőből.  

 

Igari Léna képviselő: nyilván az iskoláknál is ugyanez a kérdés fönt állt. Tudják, hogy ki 

nyerte meg az iskolai pályázatot. Feltételezi, hogy tudják már azt, hogy ki fogja megnyerni 

ezt a pályázatot.  

 

Heltai Zsolt képviselő: iskolaprojekt 2.0-nak látja a dolgot. Örül a napelemes megoldásnak. 

Szeretné látni azt a metódust, ami alapján kiválasztanak egy céget. Milyen szakmai 

referenciák alapján választják ki a nyertest? Kicsit egy irányba mutatnak a pályázatok.  

 

Pálffy Károly polgármester további hozzászólás hiányában kéri a képviselő-testület tagjait, 

aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

260/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Tanuszoda energetikai felújításával összefüggő kérdésekről 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2015-4.10.0/U jelű pályázaton 

részt kíván venni, mely pályázat keretében a Bicske, Nagy Károly u. 5. szám alatti tanuszoda 

épület vonatkozásában hőszivattyús és napelemes rendszert kíván kiépíteni. 

 

2. A képviselő-testülete testület a közbeszerzésekről szóló 2011.CVIII. törvény 40.§ (3)-(4) 

bekezdései, Harmadik Része, valamint a 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján a Bicske, 

Nagy Károly u. 5. szám alatti tanuszoda épület vonatkozásában hőszivattyús és napelemes 

rendszer tervezése és megvalósítása tárgyában feltételes, hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indít. A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére 

küldi meg: 

 Energo-Trend Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-010182) 

 FEJÉR-B.Á.L. Zrt. (cégjegyzékszám: 07-10-001445) 

 ARCADIA K Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-024497) 

 

3. A képviselő-testület a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli 

ki: 

 A Bizottság elnöke és egyben a közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Csúz 

Réka (ÉSZ-KER Kft.) 

 A jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Kelemen Péter 

 A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Molnár Enikő 

 A közbeszerzési tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Fábián Róbert 

 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindítására és a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő a pályázat benyújtására: 2015. szeptember 10. 

 

 

3. Napirend 

Az  EQUUS-DENT Kft. fogorvosi ellátási szerződésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az előterjesztés 

ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: az EQUUS-DENT Kft. ügyvezetője jelezte, hogy a 

helyettesítéssel kapcsolatban módosítani szükséges a feladat-ellátási szerződést. Az ÁNTSZ-

szel egyeztettek. A szerződés tervezetben nem szerepel a helyettesítő személy neve csak 

utalás a helyettesítésre. A továbbiakban egyszerűbb a helyettesítés bejelentése, nem kell 
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minden egyes esetben a képviselő-testület elé vinni a szerződésmódosítást. A szerződés 

tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. Kéri a szerződés tervezet jóváhagyását.  

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozati 

javaslatot, jelezze. 

 

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 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

261/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az EQUUS-DENT Kft. fogorvosi ellátási szerződésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EQUUS-DENT Kft-vel kötendő feladat-

ellátási szerződés módosítását elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. Napirend 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az előterjesztés 

ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: minden évben visszatérő napirendről van szó. A héten megkapták 

a felhívást, mely alapján lehet csatlakozni a pályázathoz. A korábbi évekhez hasonlóan 

készült az előterjesztés. A jelenlegi költségvetés-fedezettel tesznek javaslatot a jövő évi 

támogatásra. Ez 1.680.000 Ft kötelezettségvállalást jelentene a következő évi költségvetés 

számára. Kizáró okként szerepel az 57.000 Ft-os értékhatár. Kéri a felhívás jóváhagyását.  

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozati 

javaslatot, jelezze. 

 

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 

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

 

Az elfogadott döntés:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

262/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázathoz 

Bicske Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 

2015/2016. évi fordulójához, és a kiírásnak megfelelően a saját pályázatát a 

csatlakozás befogadása esetén 2015. október 03-ig kiírja, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról” aláírására, 

3. az ösztöndíj fedezetére előzetes kötelezettségvállalásként illetve a 2015. évi 

átmeneti és a 2015. évi tényleges költségvetésében – a korábbi döntésekkel 

támogatottak részére biztosított 200.000.-Ft-on – 4 fő „B” típusú pályázó - felül az 

„A” típusú pályázók részére 10 hónapra, a „B” típusú pályázók részére 5 hónapra 

eső részét elkülöníti, legfeljebb 1.760.000,- Ft (maximum 22 fő pályázó részére) 

értékig, 

4. kizárólag azt a pályázót részesíti támogatásban, akinél az egy háztartásban élők 

dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi 

nyugdíj kétszeresét, azaz 57.000.- Ft-ot. 

Felelős: Polgármester, Humánerőforrások Bizottság, jegyző 

Határidők:  

Csatlakozási nyilatkozat elküldése: 2015. október 01. 

A pályázat kiírása:  2015. szeptember 11. 

A pályázatok benyújtása: 2015. november 09. 

Bírálati döntés: 2015. november 23. 

Az eredmény közzététel, értesítés:  2015. december 17. 

 

5. Napirend 

A bicskei 0183 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az előterjesztés 

ismertetésére.  
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Dr. Révész Zoltán jegyző: a helyi kastély és környezete mellett lévő szántónak a 

haszonbérletéről lenne szó tekintettel, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiában is 

szerepel. Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy öt évre kerüljön megkötésre a 

haszonbérleti szerződés, minden gazdasági év végén felmondási lehetőséggel, aminek alapján 

az önkormányzat beruházásai is idővel megvalósulhatnak az adott területen. Ennek 

megfelelően, kéri a jóváhagyást.  

 

Pálffy Károly polgármester hozzászólás hiányában, kéri a képviselő-testület tagjait, aki 

támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

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 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

263/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei 0183 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a tulajdonában álló bicskei 0183 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 2 ha 4053m
2
 területű 

„d” alrészletét 5 éves határozott időre haszonbérletbe adja Szabó Tibor (Bicske, 

Apponyi A u. 44.) őstermelőnek, regisztrált földművesnek.  

2. fenntartja a jogot, hogy a haszonbérleti jogviszonyt a bérlő előzetes értesítése mellett – 

a földrészlet egyéb hasznosítása esetén – a gazdasági év végén felmondja. 

3. felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi közreműködés mellett – a haszonbérleti 

szerződés aláírására. 

4. felkéri a jegyzőt, hogy a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvény előírásai szerint a haszonbérleti szerződésre vonatkozó eljárást 

folytassa le.  

 

Határidő: kiértesítésre: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

 

6. Napirend 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/B. 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyára 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az előterjesztés 

ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: az Akácfa utca 1/B. 3. ajtó lakója jelezte, hogy szeptember 30-val 

felmondaná a vonatkozó bérleti szerződését. Ennek megfelelően elkészült a pályázati kiírás, 
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melynek alapján november 1-től újból kiadható lenne a lakás. Kéri a képviselő-testület 

jóváhagyását.  

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozati 

javaslatot, jelezze. 

 

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 

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

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2015. (IX. 04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/B 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyára 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/B 3. ajtó. alatti 55,59 m
2 

alapterületű, 

költségelvű lakás határozott idejű, legfeljebb 5 éves időtartamú bérleti jogviszonyára – 

a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet. 

 

2. a pályázati felhívását a város honlapján, a helyi Tv képújságjában, a helyi lapban és a 

Bicskei Polgármesteri Hivatal hirdetőfalán jelenteti meg. 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül 

tegyen javaslatot a bérlő személyére a Képviselő-testület következő ülésére.  

 

 

Határidő: kiértesítésre: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a részvételt és a rendkívüli nyílt ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 


