
JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. március 23-án. 800  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Bárányos József képviselő 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Bacsárdi József aljegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Dr. Hekman Tibor szervezési- és jogi referens 

Fábián Róbert műszaki irodavezető 

Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 

Kósa László Bicske Városi TV 

 

Pálffy Károly: köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A mai rendkívüli 

képviselő-testületi ülésnek a rendkívüliségét az indokolja, hogy egy örömteli hírről kell 

beszámolnia. Bicske Város Önkormányzata egy pályázati lehetőséghez jutott, melyben a 

Kormány 1,3 milliárd Ft-os lehetőséget biztosít, a szennyvíztisztító telep, illetve a szennyvíz 

hálózat fejlesztése tárgyában. Az erről szóló döntést kell ma meghozni, ez a napirend utolsó 

pontja lesz. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Bárányos József 

képviselő József, Dr. Bourgla Ossamah, Heltai Zsolt, Igari Léna és Sulyokné Guba Judit távol 

vannak.  Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e hozzáfűzni valójuk. Amennyiben 

nincs, kéri, aki egyetért a napirenddel, jelezze.   

 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta az 

alábbi napirendet:  

62/2016. (III. 23.) képviselő-testületi határozat 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

Tárgy: A 2016. március 23-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 23-i rendkívüli, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kötendő megállapodásról  
Előterjesztő: polgármester 

 

2) Bicske Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről  
Előterjesztő: polgármester  

 

3) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó 

pályázatokról  
Előterjesztő: polgármester  

 

4) A Bicskei Torna Club Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról  
Előterjesztő: polgármester  

 

5) Bicske Város Önkormányzata közbeszerzési bírálóbizottságáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

6) Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel kötendő konzorciumi 

megállapodásról  
Előterjesztő: polgármester  

 

Határidő: 2016. március 23. 

Felelős:  polgármester 

 

 

1. Napirend: 

Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kötendő megállapodásról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Fejér Megyei Közgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakban 

ellátandó projekt előkészítési, projektmenedzsmenti feladatok végrehajtása érdekében, 

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot, az Albensis Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságot hozta létre. Ha egy települési önkormányzat kéri, akkor a Fejér Megyei 

Önkormányzat által alapított Albensis Kft. a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá 

tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment 

tevékenységének ellátásában köteles részt venni. Az Albensis Kft.-vel kötendő megállapodás 

az egyes pályázatok előkészítésének és esetlegesen a lebonyolításának önkormányzati 

feladatait teheti egyszerűbbé és gördülékenyebbé. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát 



3 

 

jelentkezőt, kéri, szavazzanak. Aki elfogadja, hogy az Albensis Nkft-vel megkössék a 

megállapodást, kéri, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

63/2016. (III. 23.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kötendő megállapodásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ALBENSIS Fejér Megyei 

Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 07-09-

026602; székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. em.; adószám: 25462166-2-07; 

KSH statisztikai számjel: 25462166-7022-572-07) kötendő a határozat 1. mellékletét képező 

együttműködési megállapodást a 2014-2020-as programozási időszakban ellátandó projekt 

előkészítési, projektmenedzsmenti feladatok, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. 

melléklet 3.12.1. pontban foglalt további feladatok ellátására megköti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. március 25. 

Felelős: Polgármester 

 

 

2. Napirend 

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény szerint Bicske Város 

Önkormányzata, mint ajánlatkérő, legkésőbb minden év március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 

közbeszerzési terv elfogadásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat.  

Az idei évben tervezett közbeszerzéseinket, ami a tervben szerepelnek, képviselő társak az 

előterjesztés mellékleteként megkapták. A tervben a Polgármesteri Hivatal eddig elmaradt 

munkálatainak befejezése, a bicskei BTC TAO támogatásának felhasználásával kapcsolatos 

közbeszerzés, az állam által nyújtott támogatásból a Csabdi út és a Csabdi utcai járda 

felújításával kapcsolatos beruházás, a bicskei csapadékvíz elvezetési munkálatokkal 

kapcsolatos közbeszerzés, valamint a Szent István utca, Tatai út kereszteződésében TOP-os 

forrásból megpályázni kívánt körforgalom építése van feltüntetve. Árubeszerzés kategóriában 

élelmiszer nyersanyagok beszerzésére, illetve a Földgáz energia beszerzésére irányuló 

közbeszerzéseket tartalmazza a terv. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, 

ezért kéri, aki egyetért a közbeszerzési tervvel és elfogadja, az jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

64/2016. (III. 23.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2016. évi 

összesített közbeszerzési tervét jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő:  2016. március 25. 

Felelős:  Polgármester 

 

A 64/2016. (III.23.) számú határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

3. Napirend  

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó pályázatokról  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító 

Hatósága folyamatosan hirdeti meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

felhívásait. A pályázatok benyújtásának előkészítését a Bicskei Polgármesteri Hivatal 

megkezdte. Az előzetes egyeztetések, kiírások alapján az alábbi pályázatok benyújtására nyílna 

lehetőség: Bicske Városi Termelői Piac kialakítása, Nagy Károly egykori csillagdájának 

újjáépítése, önkormányzati vendégház és kiállító terem kialakítása, Bicske Városi Bölcsőde 

bővítése, felújítása, Bicske Szíve park I. ütem, Bicske Város csapadékvíz elvezetési feladatok 

megoldása I. ütem, Bicske Szent István- Tatai út körforgalom, Bicske Akácfa utcai bérlakások, 

Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületen. Ezek azok a pályázati lehetőségek, 

amelyeken jó eséllyel tud a város részt venni. Megnyitná a napirend felett a vitát. 

 

Bálint Istvánné: az utolsó, 9-es pontban a Bicskei Péró hivatalosan használt neve, Roma 

Közösség Integrációja. Kéri ezt javítani.  

 

Pálffy Károly: a pontos megnevezés ennek a pályázati résznek a közösségi beavatkozás a 

bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében. Aki egyetért az előterjesztéssel, kéri 

jelezze. 

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

65/2016. (III. 23.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó 

pályázatokról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 1. mellékletét képező 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén benyújtandó pályázatokat kívánja 

benyújtani. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok előkészítéséhez az 

önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított TOP pályázat tervezési feladatai 

előirányzat terhére a kötelezettségvállalásra, a szükséges szerződések aláírására és a pályázatok 

benyújtására. 

Határidő:  2016. szeptember 15. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

4. Napirend 

A Bicskei Torna Club Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Bicskei Torna Club Egyesület (BTC) és Bicske Városának kiemelt 2016-os 

célja, hogy a bicskei labdarúgópálya és kiszolgáló műtárgyai a modern kor igényeinek 

megfelelő, színvonalas, a jövő nemzedék testi és lelki egészségét és fejlődését szolgáló 

létesítmény legyen. A fenti cél elérése érdekében a Kormány Bicske Város Önkormányzata 

részére 100 millió Ft támogatást biztosított. Ez az összeg nem a városi költségvetést terheli, ezt 

az összeget is megkapták támogatásban. 300 millió forintos bekerülési összeget a támogatásból 

sikerült megoldani. Ahhoz, hogy ezek a fejlesztések megvalósulhassanak közbeszerzést kell 

majd kiírni erre a feladatra is. A BTC-vel egy szerződést kötnének, melyben a BTC átadja a 

városnak az a jogot, hogy a közbeszerzést a város folytassa le. A BTC-nek sem kapacitása, sem 

erőforrása nincs arra, hogy a közbeszerzéseket lefolytassák. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Nem lát jelentkezőt, aki támogatja az előterjesztést, illetve a BTC-vel kötendő megállapodást, 

az jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

66/2016. (III. 23.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: a Bicskei Torna Club Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében 

elfogadja a Bicskei Torna Club Egyesület Közgyűlése meghatalmazását arra 

vonatkozóan, hogy a Bicskei Torna Club Egyesülettel közösen a Bicskei sporttelep 

felújítása, bővítése tárgyú közbeszerzési eljárást lefolytassa. 

2. felhatalmazza Bicske Város Önkormányzat Polgármesterét, hogy a Bicskei Sporttelep 

felújítása, bővítése tárgyában indítandó közös közbeszerzési eljáráshoz az 

együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint írja alá. 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: Polgármester 

 

A 66/2016. (III.23.) számú határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

5. Napirend 

Bicske Város Önkormányzata közbeszerzési bírálóbizottságáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzata 2015. decemberi testületi ülésén új 

közbeszerzési szabályzatot fogadott el, valamint új közbeszerzési bírálóbizottságot nevezett 

ki. A közbeszerzési szabályzat alapján sor került közbeszerzési szaktanácsadó cégek 

megkeresésére, hogy milyen áron vállalnák Bicske városa részére közbeszerzési feladatok 

ellátását. Tájékoztatásul közli, hogy a megkeresett három cég közül az Első Magyar 

Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot az eljárás becsült értékének 0,96 

%-ával. Mivel új közbeszerzési tanácsadó céggel kerül az önkormányzat szerződéses 

kapcsolatba, javasolja, hogy új közbeszerzési szakértőt válasszon meg a képviselő-testület. A 

megválasztandó szakértő az Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. szakértője, Dr. Hetzl 

Norbert, aki a 00038-as számú közbeszerzési szakértői számon van beregisztrálva a 

közbeszerzési tanácsadók közé. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, 

szavazzanak. 

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

67/2016. (III. 23.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata közbeszerzési bírálóbizottságáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. tudomásul veszi, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 

ellátására az Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. tette a legjobb ajánlatot 0,96 

% egyösszegű nettó ajánlati árral. 
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2. a 366/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozatában közbeszerzési 

bírálóbizottságban közbeszerzési szakértelmet biztosító tagnak megválasztott Dr. Incze 

Ádám helyett 2016. március 23-tól dr. Hetzl Norbertet választja meg közbeszerzési 

szakértelmet biztosító tagnak. 

Határidő: 2016. március 30. 

Felelős: Polgármester 

 

 

6. Napirend: 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Propagandairoda Nonprofit Kft-vel kötendő konzorciumi 

megállapodásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Már a bevezetőben említette az örömteli hírt, hogy Bicske 

szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése, bővítése céljára Magyarország 

Kormánya 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal 1,3 milliárd Ft-ot kíván biztosítani a 

Környezet és Energiahatékonyság Operatív Program keretében.  A Kormány döntésével Bicske 

város életét alapjaiban meghatározó beruházás kezdődhet el a jövőben. Az NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t 2013. március 8. napján a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium alapította, és a mai napig a Minisztérium gyakorolja felette a tulajdonosi és 

szakmai irányítási jogköröket. Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

legfontosabb feladata, hogy szakmai támogatást, tájékoztatást nyújtson illetve tanácsadási 

feladatokat lásson el az érintett beruházások kedvezményezettjei számára. Nyomon követi a 

projektek szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, az ütemezéstől való 

eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását, kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai 

felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, a hatáskörrel 

rendelkező irányító hatósággal, valamint a támogatást igénylővel vagy a kedvezményezettel. 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. felelős Bicske szennyvízhálózatának 

és szennyvíztisztító telepének fejlesztése, bővítése projekt feladatainak ellátásáért is. Ahhoz, 

hogy az 1,3 milliárd Ft-os beruházás elindulhasson szükséges az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft.-vel, valamint a szennyvíztisztítóban tulajdonrésszel rendelkező 

Csabdi és Mány községekkel konzorciumi megállapodást kötni. A bicskei szennyvíztisztító 

telepen Bicske Város Önkormányzatának 86,2 %-os tulajdoni részesedése van, a másik két 

településnek 8, illetve 5 %-os tulajdonnal rendelkezik. Ettől a lehetőségtől azt várják, hogy a 

szennyvíztisztító kapacitása jelentős mértékben nőjön, valamint jelentősen növekedjen Bicskén 

a csatornázottság. A beruházásnak azokat a kardinális pontokat, mint pl. a Szent László utca, 

Jókai utca, kezelnie kell, és megoldást kell, hogy nyújtson. Ez a beruházás hosszú időre 

megoldást nyújt és jelentős kapacitás növekedést érnek el. Ezt a lehetőséget már több mint két 

éve készítik elő és örül, hogy Bicske ezen feladatát a Kormány támogatja. Szeretné 

megköszönni a Kormánynak ezen támogatást. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát 

jelentkezőt. Kéri, aki támogatja, hogy az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-

vel a megállapodást kössék meg, szavazzon.  

  

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

68/2016. (III. 23.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel kötendő 

konzorciumi megállapodásról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése, bővítése; 

szennyvízelvezetési és -tisztítási, program megvalósítása érdekében jelen határozat 1. 

melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, Csabdi Község 

Önkormányzatával és Mány Község Önkormányzatával. 

2. felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

aláírására, és egyben felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a projekttel kapcsolatos 

bármely releváns, kötelezettségvállalást nem tartalmazó dokumentumot a későbbiek 

folyamán önállóan elfogadjon, aláírjon. 

 

Határidő:.  2016. március 25. 

Felelős:  Polgármester 

 

A 68/2016. (III.23.) számú határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Pálffy Károly: Egy dolgot nem mondott az előterjesztésnél, hogy a támogatás önrésze 130 

millió Ft, melyet az állam biztosít, önkormányzati önrészt nem kell hozzátenni. Megköszöni 

mindenki munkáját, mielőtt elmennének, szeretné kérni, hogy a tegnapi brüsszeli tragikus 

események miatt 1 perces néma felállással zárják a mai képviselő-testületi ülést. A rendkívüli 

ülést 8,27 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Bacsárdi József 

            polgármester                    aljegyző 

 

 


