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Az ülés időpontja:  2016. május 25-én. 830  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  
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Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 
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Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Bacsárdi József, aljegyző 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségevetési Iroda vezető 

Hegedűs Viktória, ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor, szervezési és jogi referens 

Kollár-Vincze Viktória, civil- és sportreferens 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka, médiareferens 

Szabó Gábor Járási Hivatal vezetője 

Dr. Balázs Sándor r. alezredes rendőrkapitány 

Vörös Ferenc r. ezredes FMRFK 

Dr. Simon Csilla r. alezredes bicskei Rendőrkapitányság 

Szily László r. őrgy. bicskei Rendőrkapitányság 

Turán László bicskei Rendőrkapitányság 

Nagyné Szita Erzsébet, mb igazgató, BEMKK 

Szabó Ágnes igazgató, Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 

Kósa László, Bicske Városi TV 

 

 

Pálffy Károly: Köszönti a májusi soros képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A képviselő-

testület 9 fővel határozatképes. Tisztelettel köszönti a megjelent vendégeket. A kiküldött 

napirendi pontokra tenne javaslatot. A kiküldött napirendek mellé felvételre javasolja a Terület 

és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó pályázatokról szóló 65/2016. 

(III. 23.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről módosításáról szóló előterjesztést, 

valamint az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ alapító 



2 

 

okiratának módosításáról, a ROMACT programba való részvételről, Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján kiírt pályázaton való részvétel 

szóló, és a Sportpálya fejlesztéséről szólót előterjesztést javasolja felvételre, illetve a vendégek 

kérésére a Bicskei Rendőrkapitányság beszámolójáról szóló előterjesztést a 3. napirend 

pontként javasolja tárgyalni. Kérdezi a képviselő társakat, hogy a napirendhez van-e 

hozzászólás? Amennyiben nincs, ezekkel a plusz napirendi pontokkal tenné fel szavazásra a 

napirendet. Aki egyetért a módosításokkal és elfogadja napirendet, jelezze.   

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta az 

alábbi napirendet:  

 

Az elfogadott döntés:  

129/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. május 25-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 25-i rendes, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

3) A Bicskei Rendőrkapitányság beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

6) A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

7) Bicskei Önkormányzati rendészet kialakításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

8) Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a belső 

ellenőrzés működéséről  
Előterjesztő: polgármester 



3 

 

 

9) "Bicske 1. Számú Általános Iskoláért" Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

10) A "Bicske Cigányságért" Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

11) Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

12) Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

13) Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

14) A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

15) Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

16) Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület támogatási kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

17) Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

18) Barátság Nyugdíjas Klub támogatási kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

19) Térítésmentes uszodahasználati kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

20) Semmelweis-napi program előkészítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

21) Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester  

 

22) Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester  

 

23) Köztemető fenntartási támogatások beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 
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24) Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akció szervezése, meghirdetése 2016. évre  

Előterjesztő: polgármester 

 

25) Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

26) Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatások elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

27) A Bicske Városi Helyi Akció Csoport megalapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

28) A behajthatatlan-, kisösszegű-, elévült követelések kivezetése a számviteli 

nyilvántartásból  

Előterjesztő: polgármester 

 

29) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt TOP-3.2.1-15 jelű 

pályázaton való részvételről  

Előterjesztő: polgármester 

 

30) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó 

pályázatokról szóló 65/2016. (III. 23.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről, 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

31) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító 

okiratának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

32) A ROMACT programban való részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

 

33) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. C. törvény alapján 

kiírt pályázaton való részvétel 

Előterjesztő: polgármester 

 

34) Sportpálya fejlesztéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

35) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

1. Napirend: 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly: április 15-én képviselő-testületi ülésen döntés született kitüntető címek 

adományozásáról. Az április 27-ei ülésen szociális támogatásokról, bérlő kijelölésről, 

lakásbérlettel kapcsolatos kérelmekről döntöttek,valamint az Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nkft. ügyvezetője számára prémium megállapításáráról, illetve részletfizetések 

engedélyezéséről döntött a képviselő-testület. Kéri, aki a zárt ülésen hozott határozatokról szóló 

beszámolót elfogadja, az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Az elfogadott döntés:  

 

130/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő:  2016. május 25. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

2. Napirend: 

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: képviselő társakat illeti meg a szó.  

 

Sulyokné Guba Judit: az 1-esről kér tájékoztatást. 

 

Pálffy Károly: Egyeztetés a NIF Zrt-vel Budapesten. A nagyállomáson kialakításra kerülő 

modern csomópont tárgyában vett részt tárgyaláson, Tatabánya polgármesterével közösen. A 

kormánydöntésnek megfelelően rendelkezésükre áll az az összeg, amelyből a több mint 6 éve 

elindított projekt indító tárgyalása volt. A kormánydöntésben az szerepel, hogy Bicske és 

Tatabánya közösen kapott finanszírozást. Mindkét településen a Volán közlekedési csomópont 

megvalósítására a NIF Zrt-nek az irányításával. Ez az összeg itt 5,5 milliárd forintot jelent, 

amiből a beruházás Bicskén meg tud valósulni. Bízik benne, hogy azokat a munkákat, amik 

szükségesek a beruházás megindításához a következő időszakban el tudják készíteni. Az első 

tervek, melyek engedéllyel rendelkeznek még a Biatorbágy-Tata vasútvonal fejlesztésével 

közösen készültek el. Az intermodális csomóponti beruházás megelőzi a pályaszakasz 

felújítását, ezért a jelenlegi pályaszakaszra át kell minimálisan tervezni azt. Ezt követően az év 

végére szeretné a NIF a közbeszerzési eljárást megindítani. Ha ez az ütem így működik, akkor 

jövő tavaszra meg lehet a kivitelezője a közlekedési csomópontunknak. A munkaterület 

átadásával elkezdődhet a beruházások. Visszakaphatják a régi állomás épületet, illetve össze 

tudják kötni a két elszakított városrészt. Tehermentesíteni tudják a teherautó forgalomtól a Tatai 

út városon belüli területét. Csákvár irányából autóbusz közlekedéssel érkezőknek nem kell 
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plusz 8 kilométert megtenni, hanem egyenesen be tudnak jönni a nagyállomás területére.  A 

nagyállomáson lévő közrakodó a jelenlegi bauxit rakodó helyére kerülne elhelyezésre. Mindkét 

oldalon összesen 500 parkoló szolgálná a közlekedők kényelmét. Megszűnne az áldatlan 

állapot, hogy össze-vissza mindenhol parkolnak. További jelentkezőt nem, kéri, szavazzanak. 

Aki elfogadja a tájékoztatót az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

Az elfogadott döntés:  

 

 

 

131/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 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: 2016. május 25. 

Felelős: Polgármester 

 

 

3. Napirend: 

A Bicskei Rendőrkapitányság beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A rendőrségi törvény értelmében köteles beszámolni a tevékenységéről az 

önkormányzatnak. A beszámolót a rendőrkapitányság elkészítette, melyet a bizottságok 

tárgyaltak és támogattak. Tisztelettel köszönti a kapitány urat, az ezredes urat a Fejér Megyei 

Rendőrkapitányságtól, valamint az osztályvezetőket. Kérdezi a kapitány urat, hogy kívánja-e 

kiegészíteni a beszámolót? Átadja a szót. 

 

Dr. Balázs Sándor: Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület. Köszöni a lehetőséget, 

a beszámolót kiegészítené. A számukra nem csak a számok jelentenek valamit, hanem az 

elismerés az állampolgároktól, illetve az önkormányzattól. A statisztika fontos dolog, de ők 

nem csak annak dolgoznak. Az állampolgárok szubjektív közbiztonság érzetét komolyan 

veszik. Szeretnének egyre többet tenni, hogy a bicskei polgárok érezzék jól magukat. Pár dolgot 

a kapitányságról mondana, valamint az illetékességi területről. Bicske székhely kapitányság, 16 

település tartozik hozzájuk. Ez egy komoly területe Fejér megyének. Nem elhanyagolható 

négyzetkilométereket jelent. A lakosság száma kb. 40 ezer, aki ezen a területen lakik. 

Alapvetően elfogadják a kritikát egymástól is, de kellő önkritika is kell. Fontos számukra az 

empátia: egymás felé és az állampolgárok felé. Beszélni sokat lehet, de a tettek minősítik az 

embert. Törvényesség, emberségesség nagyon fontos. A kettő összefér. Fontos, hogy az 
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állampolgárok irányába a kommunikáció megfelelő legyen. Szeretnek aktívan és kreatívan 

dolgozni. Amit a törvények, vezetői utasítások rájuk rónak, azokat maximálisan betartják. Ő 

azt szereti, ha kreatívan tudnak hozzátenni a feladatok megoldásánál saját kútfőből. Néhány 

számadatból látható, hogy folyamatosan növekszik az eredményességük. A közterületen 

elkövetett bűncselekmények száma fontos a lakosság számára. 80 %-os az eredményesség. 

Bíróság elé állítás is feladat a kollégái számára, ami jelentős terheket ró az állományra. Elfogás 

egy fontos számadat. 2015-ben 425 db elfogás volt. Látható az előző évihez képest az 

emelkedés. Az előállítások száma is magas. Elővezetések száma szép arány. Közterületi jelenlét 

nagyon fontos, ugyanis fontos, hogy mennyit látják őket az emberek az utcán, akár autóban, 

akár gyalogosan. Látható az óraszám, 2014-ben 53230 óra, de 2015-ben 53.899 óra volt. Még 

többet igyekeznek lenni ebben az évben is az utcákon. Reagálási idő, hogy mennyi idő alatt 

érnek oda és mennyi idő alatt tudnak megkezdeni egy intézkedést. Az arány jó.  Rengeteg 

állampolgári bejelentésre reagáltak. Komoly növekmény látható. 2925 bejelentés volt 2015-

ben. A tulajdon elleni szabálysértések meghatározók az állampolgárok biztonság érzetében. 

Ezek 50 eFt kár érték alatt vannak. Nincs minősítő körülmény, nem törtek fel semmit. Sok 

köszönő levelet kaptak az állampolgároktól, ez is minősíti őket. Ezeknek nagyon örülnek. A 

migráció a befogadó állomás miatt érint bennünket. Napi szinten terheli ez a rendőrséget. 

Rendezvényeken is ott vannak. A bűnmegelőzés nagyon fontos, szó szerint veszik. Ha egyfajta 

bűncselekmény típus elindul az országban és a sajtón keresztül értesülnek, nem várják meg azt, 

hogy itt is bekövetkezzen az a fajta bűncselekmény. Az időseket illetően az elmúlt évben is volt 

ilyen bűncselekmény, és akkor körbejárták mind a 16 települést, bűnmegelőzési felvilágosítást 

tartottak az idősek részére, hogy mit tegyenek, vagy mit ne tegyenek. A fiatalok és gyermekek 

korcsoportja is célközösség és folyamatosan dolgoznak. Kerékpár regisztráció innen indult ki 

Bicskéről. Már az első napon több száz bicskei polgár ment és vitte a kerékpárját, elektronos 

járművét. Nagyon fontos dolog ez, mert közvetlen kontaktusba kerülnek az állampolgárokkal, 

esetleges kerékpár eltulajdonításnál tudják használni a regisztrációs adatokat. 2013. 

szeptembere óta folytatják ezt a kezdeményezést. Az iskola rendőri feladatokat a körzeti 

megbízottak látják el. A szeptemberi iskola kezdésnél ott vannak a rendőrök és a gyerekek 

áthaladását vigyázzák. Szeretné megköszönni a polgárőrségnek is, nagyon sokat segítettek és 

segítenek nekik. A baleset megelőzés nagyon fontos. A legfontosabb a gyerekek oktatása. 

Területi szintű versenyeket nyertek a bicskei járásba tartozó gyerekek. A megyei versenyen is 

előkelő helyezést értek el. Két kollégájuk országos szinten képviselték a megyét, dobogós 

helyet értek el. Egyéni és csapatban is előkelő helyezést értek el. Kapcsolat a lakossággal 

folyamatos. Minden rendezvényen ott vannak. A Nyitott Rendőrség már évek óta elérhető 

náluk. Van olyan hét, hogy minden héten megy hozzájuk egy óvódás csoport vagy egy iskolás 

csoport. Az együttműködés az önkormányzatokkal, polgárőrséggel, társszervekkel nagyon 

fontos. Együttműködés a képviselő-testülettel példás. A vezetőségről is szól pár szót. Van egy 

vezető és két osztályvezető. A rendészeti osztály vezetője dr. Simon Csilla r. alezredes a 

helyettese. A másik osztályvezető Szily László r. őrgy. Felvázolta, hogy milyen osztályok 

találhatóak a rendőrségen belül. Maximalisták, és ezt várják el a kollégájuktól is.  

 

8 óra 52 perckor dr. Bourgla Ossamah képviselő megérkezett.  

 

Pálffy Károly: köszöni a rendőrség munkáját. A Fejér Megyei Rendőr főkapitányságnak a 

rendőr-tűzoltó-mentő nap megrendezését Bicskén. Köszöni a migrációs problémákban való 

kiemelkedő segítséget. Gratulál a Megye Napon kapott kitüntetéshez. További jó munkát kíván. 

Kérdezi a képviselő társakat, hogy van-e hozzászólás?  
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Bárányos József: a kapitány úr elmondta, hogy az állampolgári bejelentések nagyon nagy 

számmal megnőttek, több mint ezer esettel nőt az előző évhez képest. Ezek milyen tipusú 

bejelentések? 

 

Dr. Balázs Sándor: van olyan bejelentés, nem is egy, amire ugyan úgy kimennek a kollégái 

mire nem kellene. Ők mindenre mennek, ezért van ez a nagyobb szám.  

 

Pálffy Károly: aki a rendőrségi beszámolót elfogadja, az kéri jelezze. Egyhangúan elfogadták.  

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

132/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2015 évi beszámolójáról és 

támogatásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicskei Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló önkormányzati beszámolót 

megtárgyalta és azt elfogadja. 

2. a Bicskei Rendőrkapitányság részére élelmiszer jellegű termékeket adományoz a Fejér 

Megyei Rendőr-főkapitányságon keresztül. 

3. felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. számú mellékletét képező Megállapodás, 

valamint az Átadási-átvételi nyilatkozat aláírására. 

Határidő:  2016. május 25. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

9 óra 10 perckor a Rendőrség képviselői elmentek.  

 

4. Napirend:  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: 2016. áprilisától módosult a hulladék gazdálkodásról szóló törvény. A hulladék 

törvény adatkezelésre vonatkozó pontjai hatályon kívül helyezték. Mivel a jogszabályi 

felhatalmazás megszűnt az adatkezelésre, ezért ezeket a helyi rendeletből ki kell venni, hatályon 

kívül kell helyezni. Valamennyi bizottság tárgyalta, támogatta az előterjesztést. Kérdezi a 

képviselő társakat, hogy van-e valakinek hozzászólása? Ha nincs, kéri szavazzanak. Aki 

elfogadja a rendeletet kéri, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 23/2015.(XII.2.) önkormányzati  

rendelet módosításáról  

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Napirend  

Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Erről már egyszer döntöttek. A kereskedelemről szóló törvény változása miatt 

szükséges hatályon kívül helyezni az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről 

szóló 31/2015. sz. önkormányzati rendeletet és új rendeletet kell alkotni. Az új rendeletben nem 

kerül szabályozásra az éjszakai nyitva tartás és az éjszakai nyitva tartás rendje, ezeket jelenleg 

nincs kapacitás ellenőrizni. Amennyiben a közterület működni fog, abban az esetben a 

Gazdálkodási Bizottság javaslatának megfelelően újra javasolja ezt az előterjesztést elővenni, 

ezt a rendeletet. A rendeletet társadalmi véleményre bocsájtják. Ezt a rendeletet is majd újra 

tárgyalják a következő képviselő-testületi ülésen. A Gazdálkodási és a Város- és 

Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

133/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: az üzletek működéséről és éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről szóló 

rendelet tervezetről 

 

A képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező, az üzletek működésével és éjszakai 

nyitva tartásával összefüggő kérdésekről szóló rendelet tervezetet társadalmi egyeztetés 

lefolytatására alkalmasnak találja.  

 Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezettel kapcsolatos egyeztetést folytassa le és a rendelet 

tervezetet a beérkezett vélemények ismertetésével együtt terjessze be a képviselő-testület soron 

következő munkaterv szerinti ülésére. 

 

Határidő: 2016. június 12. 

Felelős:  Jegyző 

 

 

 



10 

 

6. Napirend: 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A közelmúltban több Bicskén működő vállalkozás is jelezte, hogy 

alkalmazottai lakhatásának megoldása érdekében szívesen gondoskodna alkalmazottai 

lakásigényéről önkormányzati bérlakások igénybevételével. A vállalkozásoknak a jelenlegi 

jogszabályi környezet lehetőséget biztosít piaci alapú önkormányzati bérlakások 

vonatkozásában bérlőkijelölési jog megszerzésére. A jogszabályi feltételek megteremtése azt a 

célt szolgálta, hogy a később piaci alapon felépítendő önkormányzati tulajdonú bérlakásokra 

bérlőkijelölési jog megszerzése is legyen lehetőség. Dolgoznak azon, hogy a városban 

épüljenek ilyen ingatlanok, amelyeket az itt lakók és a cégek igénybe tudnának venni. A 

rendeletmódosítás hatása abban mérhető, hogy támogatja és tovább szélesíti a bicskei 

vállalkozások esetleges bérlakási igényeinek kielégítését. A rendelet először véleményezésre 

bocsájtás után júniusben kerülhet vissza a képviselő-testület elé. Valamennyi bizottság tárgyalta 

és támogatta az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri 

szavazzanak. Aki a rendelet tervezetet elfogadja, az jelezze.  

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

134/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016.(III.30.) rendelet 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) 

bekezdése alapján a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének 

véleményét jelen határozat 1. mellékleteként szereplő a lakások és helyiségek elidegenítéséről 

szóló rendelet-tervezet vonatkozásában hirdetmény közzétételével kikéri. 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy Bicske Város Önkormányzatának hivatalos 

honlapján (www.bicske.hu) a rendelet-tervezet hirdetmény útján történő elhelyezéséről 

gondoskodjon. 

A hirdetmény elhelyezésének napja: 2016. május 28. 

A hirdetmény levételének napja: 2016. június 10. 

Határidő: 2016. május 28. 

Felelős: Jegyző 

 

7. Napirend: 

Bicskei önkormányzati rendészet létrehozásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

http://www.bicske.hu/
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Pálffy Károly: a 110/2016. (IV. 27.) sz. határozatában támogatta két fő közterület-felügyelő és 

két fő mezőőr foglalkoztatásával a bicskei önkormányzati rendészet létrehozását. Ahhoz, hogy 

a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat el tudjon indulni megállapodás megkötése 

szükséges. A mezőőri járulék mértékről egyeztetést folytattunk a földtulajdonosok 

közösségével, akik a mezőőri szolgálat ellátásáért méltányosnak tartanak a hektáronként 500 

Ft-os járulékot. A táblázat alapján megállapítható, hogy ezzel az 500,- Ft-os mezőőri járulékkal 

az állami támogatással együtt majdnem teljes mértékben a mezőőrök bérköltségét elő tudják 

teremteni. Szintén ez a rendelet először véleményezésre kell bocsájtani. A júniusi képviselő-

testületi ülésen tudják elfogadni. Megnyitja a napirend felett a vitát, ez az előterjesztést minden 

bizottság tárgyalt, és támogatott.  

 

Bárányos József: bizottságuk magát az előterjesztést támogatta, de e mellett egy javaslatot is 

tett. A jogszabályok nehéz jogi nyelven íródnak. Ezért a kérésük, hogy a fontos, a lakosság 

nagy többségét érintő helyi rendeletekről egy rövid tájékoztatást, egy köznyelven írt formában 

kérik jelenjen meg az újságban, illetve a városi honlapon. Akik a teljes joganyagot szeretnék, 

tanulmányozni egy hivatkozással ezek a joganyagok elérhetők legyenek. Köszöni a szót.  

 

Pálffy Károly: nem lát több jelentkezőt, kéri, hogy szavazzanak, aki a rendelet tervezetet 

támogatja, az kéri szavazzanak.   

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

135/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei önkormányzati rendészet létrehozásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. mellékletét képező mezei 

őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet-tervezetet társadalmi véleményeztetésre 

alkalmasnak nyilvánítja. 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a rendelet hirdetményként 

hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről, a honlapon és a helyi kábeltelevízióban való 

közzétételéről. 

A hirdetmény levételének napja: 2016. június 10. 

A képviselő-testület a jövőre vonatkozólag felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati 

rendelet módosítások tartalma röviden, pár mondatban jelenjen meg az újságban hivatkozással 

a rendelet-tervezet teljes szövegének elérhetőségére. 

Határidő:  2016. május 29. 

Felelős:  Polgármester 
 

A 135/2016. (V. 25.) számú határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. melléklete.  

 

8. Napirend: 

Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a belső 

ellenőrzés működéséről 

Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly: a Belső Kontrollrendszer működésére, fejlesztésére valamint kialakítására 

vonatkozó előírásokat az államháztartásról valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvények írják elő. A belső ellenőr, a belső ellenőrzési tervben elkészítette a jelentést. A 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalt és támogatott. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát 

jelentkezőt, kéri szavazzanak, aki a beszámolót elfogadja, kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

136/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a 

belső ellenőrzés működéséről 
 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a 

folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről valamint a belső ellenőrzés 

működéséről szóló beszámolót. 

   

Határidő:  2016. július 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

9. Napirend:  

„Bicske 1. Számú Általános Iskoláért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A közalapítványok működéséről a kuratóriumnak legalább évente egyszer 

köteles az alapítónak beszámolni tevékenységéről, és a gazdálkodásának legfontosabb adatait 

nyilvánosságra kell hozni. A közalapítvány a beszámolót elkészítette, a könyvvizsgáló 

elfogadhatónak minősítette. A beszámolót a bizottságok tárgyalták és támogatták. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak, aki a beszámolót elfogadja, az 

jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

137/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei I. sz. Általános Iskoláért 

Közalapítvány 2015 évi beszámolóját 618 eFt mérlegfőösszeggel, és mérleg szerinti 

eredményét 195 e Ft veszteséggel fogadja el. 

 

Határidő:  2016. június 10. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

10.Napirend:  

A „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A közalapítványok működéséről a kuratóriumnak legalább évente egyszer 

köteles az alapítónak beszámolni tevékenységéről, és a gazdálkodásának legfontosabb adatait 

nyilvánosságra kell hozni. A beszámolót a bizottságok tárgyalták és támogatták. Kérdezi a 

képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzá fűzni valója? Nem lát jelentkezőt, kéri 

szavazzanak, aki támogatja a beszámolót az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

138/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A „bicskei cigányságért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete A „bicskei cigányságért” Közalapítvány 2015 

évi beszámolóját 2 259 e Ft mérlegfőösszeggel és eredményét közhasznú tevékenységből 391 

e Ft veszteséggel fogadja el. 

 

Határidő:  2016. június 10. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

11. Napirend: 

Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről 
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A városi piac folyamatosan bővül, fejlődik. Az üzemeltető a lakosság igényeit 

maximálisan igyekszik kielégíteni. A jövőben nemcsak iparcikk, hanem élelmiszerek és 

kisállatok kereskedelmére is lehetőség is nyílik. Korábban is volt nyilvántartásba vett 

élelmiszerpiac, de más helyrajzi szám alatt. A módosítás értelmében az iparcikk az 

élelmiszerpiac a 2468/30 hrsz.–ú közterület megnevezésű ingatlanon kerülne kialakításra. A 

jelenlegi piac területén kerülne kialakításra.  A piac fenntartója és működtetője (üzemeltetője) 



14 

 

egy személyben a Bicskei Gazdasági Szervezet. (továbbiakban: BGSZ) Ennek keretében a 

BGSZ köt szerződéseket az árusokkal illetve állapítja meg a tarifákat. Ezzel a fenntartói jogokat 

is átadnák nekik. Az önkormányzat a területet ingyenes használatba adja a BGSZ számára. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak. Aki támogatja az 

előterjesztést, az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

139/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Városi Piac fenntartásáról és üzemeltetéséről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hozzájárul, hogy a Bicske Városi Piac fenntartója és üzemeltetője a Bicskei Gazdasági 

Szervezet legyen.  

2. a Bicske Városi Piac működésére és elhelyezésére szolgáló, Bicske Város 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Bicske belterület 2468/30 hrsz-ú 

közterület megnevezésű ingatlanból a városi piac fenntartására és üzemeltetésére 

szolgáló részt a Bicskei Gazdasági Szervezet ingyenes használatába adja. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. mellékletét képező haszonkölcsön 

szerződés aláírására. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2016 május 31. 

 

a Bicske Városi Piac fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló 139/2016. (V. 25.) határozat 

1. melléklete 

Haszonkölcsön szerződés 

Tervezet 

Amely létrejött egyfelől a Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske Hősök tere 4, képviselő: 

Pálffy Károly polgármester) mint kölcsönadó,(továbbiakban: Önkormányzat) másfelől a 

Bicskei Gazdasági Szervezet (székhely: 2060 Bicske Kossuth utca 60-62; képviselő: Nagy 

Attila Igazgató,) mint kölcsönvevő (továbbiakban: BGSZ) között, az alábbi feltételekkel: 

1) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi Bicske belterület 2468/30 hrsz. alatt 

nyilvántartott „közterület” megnevezésű ingatlan. Az ingatlanon működik a jelenleg az 

Önkormányzat fenntartásában és a BGSZ üzemeltetésében a Városi Piac.  

2) Szerződő Felek egybehangzó akarata az, hogy a Városi Piac fenntartója is a jelenlegi 

üzemeltető legyen. Bicske Város Polgármesteri Hivatala a BGSZ részére kéri meg a 

Városi Piac fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó nyilvántartásba vételt a Fejér 

Megyei Kormányhivataltól. 
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3) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Városi Piac zavartalan működésének biztosítása 

érdekében az 1) pontban körülírt ingatlanból az Önkormányzat a városi Piac 

működéséhez szükséges ingatlanrészt biztosítja a BGSZ számára. 

4) A BGSZ a 3) pontban körülírt ingatlanrészt kizárólagosan a Városi Piac 

működtetésével, összefüggésben használja, azonban városi rendezvények esetén a 

területet szükség szerint biztosítja az önkormányzat részére. 

5) Az ingatlanrész birtokba adásának és használatának kezdő időpontja a piac 

nyilvántartásba vételéről szóló döntés időpontja. A kölcsönvevő e naptól jogosult az 

ingatlan birtoklására, használatára. 

6) Szerződő Felek a haszonkölcsön szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés 

megszüntetésére vagy megszűnésére a Ptk. szabályai alkalmazandók. 

7) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a használata ingyenes.  

8) A kölcsönvevő az ingatlan használata során köteles betartani a tűz, köztisztasági, és 

környezetvédelmi előírásokat. 

9) A kölcsönvevő a használat jogát sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem ruházhatja 

át más személyre vagy szervezetre, az ingatlant a kölcsönadó hozzájárulása nélkül meg 

nem terhelheti. 

10) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Jelen szerződést mely három egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült 

Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Bicske, 2016.  .................................  

 

 

Pálffy Károly                                                           Nagy Attila 

polgármester                                                                     igazgató 

 

 

ZÁRADÉK: A szerződés aláírására a képviselő-testület a 139/2016. (V.25.) számú 

határozatában felhatalmazta a polgármestert. 

 

Bicske, 2016 május…… 

                                                                   dr. Bacsárdi József 

                                                                            aljegyző 

 

12. Napirend: 

Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzatoknak minden év május 31-

éig átfogó értékelést kell készítenie a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete 

tartalmazza. Ennek megfelelően az elkészítendő értékelésnek a melléklet tartalmazza. A 
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Humánerőforrások Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát 

jelentkezőt, kéri szavazzanak. Aki a beszámolót elfogadja, az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

140/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2015. évi ellátásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

A képviselő-testület az értékelésről tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámügyi Osztályát. 

 

Határidő:  2016. június 15. 

Felelős: Polgármester 

 

 

13. Napirend: 

Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Az elmúlt években önkormányzatunk – kihasználva a jogszabály adta 

lehetőségeket –az intézményei részére a versenypiacon szerezte be a működéshez szükséges 

villamos energiát. Korábbi beszerzéseinkben a szakmai és közbeszerzési támogatást – az eljárás 

szakmai lebonyolítását – a Sourcing Hungary Kft látta el megbízás alapján.  A Kft-től fix 

megbízási díjra vonatkozó ajánlatot kértünk, melyet több fordulóban szükséges volt egyeztetni. 

Végül 950.000,-Ft + Áfa (bruttó 1.206.500,-Ft) összegben adták meg az ajánlatukat. A 

közbeszerzési eljárás megindítása esetén az eljárást fel kell tüntetni az önkormányzat éves 

közbeszerzési tervében is. Az előző képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, zárták le a 

földgáz közbeszerzést hasonló formában. Melynél 10 %-os csökkenést tudtak elérni. Bíznak 

abban, hogy ezzel az eljárással is tovább tudják csökkenteni az árambeszerzés díját. A 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a 

vitát.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: néz valaki ezeknek a cégeknek a hátterét? Mert ez egy offshore cég 

hátterű. Tegnap este a googlen rákeresett és nagyon sok probléma van ezzel a céggel. A pénzt 

elviszik innen.  

Pálffy Károly: aljegyző úr nézi is a cég szerkezetét. Abszolult Magyarországi cégbejegyzés, 

az Igazságügyi Minisztérium cégnyilvántartásában a tagok az Inex Kft. társaság, melynek 

székhelye Budapesten a Madarász utcában van.  
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Dr. Bourgla Ossamah: a cikkeket amiket olvasott róla, az arra utal, hogy nem Magyarországon 

van bejegyezve.  

 

Pálffy Károly: több éve dolgoznak velük, és korrektek, meg vannak elégedve, az 

önkormányzat érdekeit védik. Elképzelhető, hogy egy rendkívüli képviselő-testületi ülést kell 

még összehívni, addig utána néznek ennek a cégnek. Az önkormányzat érdeke az, hogy minél 

olcsóbban tudja beszerezni a villamos áramot. Nem gondolja, hogy probléma lehet a céggel, de 

a rendkívüli ülésig ezt a napirendet vegyék le. Offshore céggel nem szeretne kapcsolatba lenni. 

De nem látszik a cégadatokból. 1,02 

 

Sulyokné Guba Judit: határidő nem köti a képviselő-testületet? 

 

Pálffy Károly: kérdezi a hivatal dolgozóját, hogy mikor jár le a határidő? 

 

Fábián Róbert: június ha jól emlékszik.  

 

Pálffy Károly: kéri, hogy ennek a napirendnek a tárgyalását fejezzék be és testületi ülés végén 

térjenek vissza rá.  

 

14. Napirend: 

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Fejér Megyei Kormányhivatal levelében információkat kért a zárszámadási 

rendeletekkel valamint a vagyongazdálkodás helyi szabályszerűségével kapcsolatban. Az 

információkat a jegyző határidőben megküldte a kormányhivatal részére. Az információk 

birtokában a kormányhivatal írásbeli javaslattal élt a polgármester valamint a képviselőtestület 

felé. A kormányhivatal Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének zárszámadási 

rendeleteivel valamint a vagyongazdálkodás helyi szabályaival kapcsolatban konkrét 

megállapításokat nem tesz, a vizsgálat eredményeit javaslat formájában általánosítva foglalta 

össze. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Kéri szavazzanak, aki támogatja az előterjesztést az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

141/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/733-

1/2016 számú írásbeli javaslatát megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért és elfogadja. 

 

Határidő: 2016. június 6. 

Felelős: Polgármester 
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15. Napirend: 

Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatások elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Egyházközség részére 900.000,-Ft, illetve 25.360.781,-Ft támogatást 

biztosított. Ezzel elszámolt az önkormányzat felé. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és 

támogatta az előterjesztés elfogadását. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, 

kéri szavazzanak, aki az elszámolást elfogadja, az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

142/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott 900.000.-Ft vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

2. a Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott 25.360.781.-Ft vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2016. június 10. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

16. Napirend: 

Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület azzal a kéréssel fordult a Képviselő-

testülethez, hogy támogassa az Egyesületet 60 négyzetméter, 2.5 cm vastag puzzle tatami 

beszerzése érdekében 420-470 eFt körüli összeggel. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság 

tárgyalta és támogatta 200.000,- Ft a 2016. évi költségvetésből. Megnyitja a napirend felett a 

vitát, nem lát jelentkezőt. Kéri szavazzanak, aki támogatja az előterjesztést jelezze.   

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

143/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület kérését keret jelleggel 200.000 Ft-

tal a 2016 évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat címen 

rendelkezésre álló pénzösszeg terhére. 

2. felhatalmazza a polgármestert a Mad Max Kempo Dojo -val kötendő, a határozat 1. 

mellékletét képző támogatási szerződés aláírására. 

Határidő:  2016. június 1. 

Felelős:  Polgármester 

 

1. melléklet 143/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

Tervezet 
 
amely létrejött egyrészről  
Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4., adószáma: 15727048-2-07, 
törzsszáma: 727046, képviseli Pálffy Károly polgármester, mint támogatást nyújtó (a 
továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről 

Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület 
jogi személy székhelye:  
létesítő okirat kelte:  
nyilvántartási szám:  
pénzintézet neve, címe:  
bankszámlaszám:  
képviseli: Tóth Károly elnök 
mint támogatást igénybe vevő, (továbbiakban: Támogatott),  
továbbiakban együttesen felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 

 
I. Előzmények 

 
1) Támogató a …/2016. (…….) számú Képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy 

nevezett döntésben megjelölt összeggel támogatja a Támogatottat puzzle tatami beszerzése 
céljából. 

  

II. Támogatás részletszabályai 
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Támogatás összege, támogatott tevékenység megnevezése, támogatás módja 

 
1. Támogató a 2016. évben a 200.000 Ft (azaz kettőszázezer forint) vissza nem térítendő 

támogatást nyújt a Támogatottnak a nyári táboroztatás céljára.  
  

2. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kijelenti, hogy az 1) pontban 
megjelölt támogatást kizárólag a Támogatott saját működéséhez használja fel. 
 

3. Támogató és Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kölcsönösen 
megállapodnak abban, hogy a Támogató a II. 1. pontban meghatározott Támogatást az 
alábbiak szerint nyújtja Támogatott részére: 
Banki átutalással, a jelen megállapodás aláírását követő 30 banki napon belül. 

4. a fenti összeg hiánytalan átutalásáról Támogatott …………………………számú 
bankszámlájára gondoskodik. 
 

 

Beszámolási, nyilvántartási kötelezettség  

 

5. Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg 

elkülönített nyilvántartást vezet és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról a 

tárgyévet követő esztendő március 31. napjáig köteles Áht. illetve annak végrehajtásáról 

rendelkező jogszabályok szerinti pénzügyi beszámolót készíteni és azt számlákkal és 

elkülönített nyilvántartással igazolni. 

 

6. Támogatott vállalja, hogy a beszámolóban ismerteti a költségvetési támogatás 

felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, 

tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi 

elszámolást ad a költségvetési támogatás felhasználásáról. 

 

7. Támogató a beszámoló elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszafizetésének kötelezettségéről a beszámoló benyújtásától számított 60 napon 

belül írásban értesíti a Támogatottat. 

 

8. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén 

Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Támogatottat a kötelezettsége 

teljesítésére vagy a hiányok pótlására. 

 

Ellenőrzés módja 

 

9. Támogató a támogatás felhasználását saját maga, illetve képviselője útján ellenőrizheti. 

  

10. Támogató biztosítja annak feltételeit, hogy Támogató ellenőrzési jogosultságát 

érvényesíteni tudja a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás 

igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, 

valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig.  

 

Támogatott vállalja, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködik, 

ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 

okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 

vizsgálatát a helyszínen is segíti. A támogatás összegét csak és kizárólag a jelen 
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szerződésben írt módon lehet felhasználni. Az ennek megfelelő felhasználást a 

támogatott köteles bizonyítani és igazolni. Kétség esetén a támogató jogosult arra, hogy 

a támogatottat további adatszolgáltatásra, a szerződésszerű felhasználás további 

bizonyítására szólítsa fel. Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 2017. 

március 31. napjáig beszámolót és elszámolást (együttesen: beszámoló) készíteni és 

átadni a Támogató részére (számadási kötelezettség). 

 

A beszámoló részei: 

 

a.)  szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról 

(rövid, maximum három oldal). - 

 

     b.) pénzügyi elszámolás:  

 

Támogatott köteles az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, 

kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), illetve a kifizetés tényét igazoló egyéb – 

számviteli előírásoknak megfelelő – dokumentumokat, számlát helyettesítő bizonylatokat 

Támogató részére elszámolás keretében átadni. A Támogatott egyidejűleg külön nyilatkozatot 

ad a Támogató részére arra vonatkozóan, hogy a támogatást más pályázathoz nem használta 

fel. Ezt a tényt minden számlára és bizonylatra is rávezeti, és azzal a nyilatkozattal záradékolja 

a bizonylatokat, hogy „a számlában, a bizonylatokban foglalt összeg a Mad Max Kempo Dojo 

Sportegyesület puzzle tatami beszerzése költségeként került felhasználásra a 2016. évi támogatási 
szerződés keretében”. 

 

Az adott évi támogatás lezárására a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kerül sor. 

A beszámoló benyújtását követő 30 (harminc) napon belül a támogató írásban 

nyilatkozik a beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos, illetve egyéb 

okból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a 

támogató 8 (nyolc) napos határidő tűzésével a támogatottat hiánypótlásra hívja fel. 

Amennyiben a támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó 

kötetezettségét elmulasztja, ás ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 

támogatást rendeltetés- illetve szerződésszerűen használta-e fel, a támogató a jegybanki 

alapkamat kétszeresét kitevő mértékű kamattal növelten kötelezheti támogatottat a 

támogatás visszafizetésére. 

A fentiekben foglalt kötelezettségek támogatott által történő megsértése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

A szerződés biztosítéka 

 

Támogatott vállalja, hogy a szerződés biztosítékaként - valamennyi fizetési számlájára 

- a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatát Támogató rendelkezésére bocsájtja, és tudomásul veszi, hogy az a 

támogatás folyósításának feltétele.  

 

A szerződéstől történő elállás és felmondás okai 

 

A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az 

alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 

a) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő 

időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik 
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meg, vagy a Támogatott a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható 

okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, 

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést 

érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény 

benyújtásakor, 

c) az Ávr. 81.-82. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 

meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, 

 

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 

vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt 

ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt 

kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és 

ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem 

lehet ellenőrizni, 

f) a Támogatott az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozatok bármelyikét 

visszavonja, 

g) a Támogatott a jelen szerződés II./5. pontjában írt határidőig sem teljesítette, vagy 

nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét, 

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően 

csökken, és a Támogatott megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke 

csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott 

ésszerű határidőn belül nem intézkedik, vagy 

i) a Támogatott a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 

rendelkezik. 

 

 

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, a szerződéstől történő elállás, annak felmondása 

esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 

 

11. Támogatott vállalja, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási 

szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett 

költségvetési támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt 

mértékben Támogató részére visszafizeti.  

 

12. Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki 

alapkamattal megegyező összeg.  

 

13. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, 

a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

 

14. Támogatott tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és 

annak kamatait az állami adóhatóság Támogató megkeresésére adók módjára hajtja 

be. 

 

15. A Támogatott a kamatot a támogatás összegével együtt köteles a Támogató részére – a 

fejrészben meghatározandó számlaszámra visszafizetni. 
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Támogatott nyilatkozatai 

 

 Támogatott - jelen támogatási szerződés aláírásával - kijelenti, hogy  

 

a) a szerződés aláírásakor az illetékes adó- és vámhatóságok, és az illetékes 

illetékhivatal felé nincs lejárt köztartozása (vagy arra az illetékes hatóságtól fizetési 

könnyítést, részletfizetés, fizetési halasztást kapott), továbbá az illetékes 

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósággal szemben, határozatban 

előírt díj-, illetve bírságfizetési kötelezettsége nincs,  

b) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása 

nincs,  

c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,  

d) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 

a valóságnak megfelelnek, hitelesek. 

e) valamint hogy a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban, vagy egyidejűleg  

 

                   nem nyújtott be                 benyújtott 

 

 

 

Egyéb rendelkezések 

 

16. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával - kötelezettséget vállal arra, hogy   

a) jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt 

költségeket más támogató felé nem számolja el,  

b) a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a költségvetési támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatokat az ellenőrzési lehetőség fennállásáig 

megőrzi, 

c) a támogatott tevékenység megvalósításában nem von be közreműködőket és 

d) teljesíti az Ávr. 76. § (1) bekezdés j. pontja szerint bejelentési kötelezettségét nyolc 

napon belül. 

 

17. Támogató, ha a 15. d) pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez 

az abban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően  

 

18. 30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a 

költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, annak visszavonására, az attól 

történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe 

vett támogatás visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló 

intézkedéseket. 

 

A támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határideje a 

szerződés aláírásától számított 5 év. 
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 A támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonására lehetőség 

van, a közreműködők által megvalósítható tevékenységek a támogatási cél 

megvalósításával kapcsolatos kivitelezési munkákra terjed ki. 

 

Az adatszolgáltatásokhoz és az ellenőrzéshez szükséges adatokat és az azokban 

bekövetkező változásokat a Támogatott a Támogató felé köteles bejelenteni, a 

bejelentési kötelezettség elmulasztása a támogatás, ill. annak egy része 

visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után. 

 

 

19. A feleket a támogatás igazolásával és egyéb információk, tények megosztásával 

kapcsolatosan folytonos és kölcsönös együttműködés, kapcsolattartás terheli. 

 

20. Felek a vonatkozó jogszabályi előírásokról, így különösen az általános forgalmi adóról 

szóló tv., a számvitelről szóló tv., valamint a nyugta adását biztosító 23/2014 (VI.3.) 

NGM rendelet tartalmi és alaki követelményeiről tudomással bírnak, ezen előírásokat 

vállalják megtartani. 

 

21. E szerződés alkalmazásában Támogató kapcsolattartója: Kollár-Vincze Viktória 

 

22. Támogatott – jelen támogatási szerződés alapján – tudomásul veszi, hogy az, aki az 

államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, 

kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatokra 

vonatkozóan tájékoztatást adni. 

 

23. Támogató tájékoztatja a Támogatottat arról, hogy a fentiekben rögzített felvilágosítás 

megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, 

a Támogató a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását 

kezdeményezheti. 

 

24. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Áht. Ávr. és a 

vonatkozó egyéb végrehajtási jogszabály rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak. 

 

 

Felek képviselői a jelen támogatási szerződést elolvasás és gondos értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Bicske, 2016.  

 

     .................................................. 

Bicske Város Önkormányzata 

        Pálffy Károly polgármester 

 

         ……………………………… 

           Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület 

                            Tóth Károly elnök 

 

ellenjegyzés:  

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  
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Jogi ellenjegyzés: 
 

 

 

17. Napirend: 

Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola a Nemzeti Tehetség Program 

keretén belül immár harmadik alkalommal, egymást követő tanévekben nyújtott be sikeres 

pályázatot. A program utolsó eleme a korábbi években egy tábor volt és ez a jelenlegi Rév 

Fülöp című pályázatban is hasonlóképpen lesz. A táborozás költségeit a pályázat ez évben csak 

részben finanszírozza, három napot, így az iskola azzal a kéréssel fordult a Tisztelt képviselő-

testülethez, hogy a színvonalas megvalósítás érdekében támogassa a lebonyolítást. A 

Gazdálkodási Bizottság 300.000,- Ft keret jelleggel javasolta támogatni az iskolát.  Megnyitja 

a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

144/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola kérését 300.000.-Ft-tal 

keret jelleggel a 2016 évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat 

címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére. 

2. felhatalmazza a polgármestert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bicskei 

Tankerületével, mint a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójával 

kötendő, a határozat mellékletét képző támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2016. június 1. 

Felelős:  Polgármester 

 

144/2016. (V.25.) határozat melléklete 

 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
Tervezet 

 
amely létrejött egyrészről  
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Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4., adószáma: 15727048-2-07, 
törzsszáma: 727046, képviseli Pálffy Károly polgármester, mint támogatást nyújtó (a 
továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bicskei Tankerülete 
jogi személy székhelye: 2060 Bicske, Szent István út 6. 
létesítő okirat kelte:  
nyilvántartási szám:  
pénzintézet neve, címe:  
bankszámlaszám:  
képviseli: Péterfalvi Lajos tankerületi igazgató 
mint támogatást igénybe vevő, (továbbiakban: Támogatott),  
továbbiakban együttesen felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 

 
I. Előzmények 

 
2) Támogató a 144/2016. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy 

nevezett döntésben megjelölt összeggel támogatja a Támogatottat tábor megrendezése céljából. 

  

II. Támogatás részletszabályai 

 

Támogatás összege, támogatott tevékenység megnevezése, támogatás módja 

 
25. Támogató a 2016. évben a 300.000 Ft (azaz háromszázezer forint) vissza nem térítendő 

támogatást nyújt a Támogatottnak a nyári táboroztatás céljára.  
  

26. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kijelenti, hogy az 1) pontban 
megjelölt támogatást kizárólag a Támogatott saját működéséhez használja fel. 
 

27. Támogató és Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kölcsönösen 
megállapodnak abban, hogy a Támogató a II. 1. pontban meghatározott Támogatást az 
alábbiak szerint nyújtja Támogatott részére: 
Banki átutalással, a jelen megállapodás aláírását követő 30 banki napon belül. 

28. a fenti összeg hiánytalan átutalásáról Támogatott …………………………számú 
bankszámlájára gondoskodik. 
 

Beszámolási, nyilvántartási kötelezettség  

 

29. Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg 

elkülönített nyilvántartást vezet és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról a 

tárgyévet követő esztendő március 31. napjáig köteles Áht. illetve annak végrehajtásáról 

rendelkező jogszabályok szerinti pénzügyi beszámolót készíteni és azt számlákkal és 

elkülönített nyilvántartással igazolni. 

 

30. Támogatott vállalja, hogy a beszámolóban ismerteti a költségvetési támogatás 

felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, 

tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi 

elszámolást ad a költségvetési támogatás felhasználásáról. 
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31. Támogató a beszámoló elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszafizetésének kötelezettségéről a beszámoló benyújtásától számított 60 napon 

belül írásban értesíti a Támogatottat. 

 

32. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén 

Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Támogatottat a kötelezettsége 

teljesítésére vagy a hiányok pótlására. 

 

Ellenőrzés módja 

 

33. Támogató a támogatás felhasználását saját maga, illetve képviselője útján ellenőrizheti. 

  

34. Támogató biztosítja annak feltételeit, hogy Támogató ellenőrzési jogosultságát 

érvényesíteni tudja a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás 

igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, 

valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig.  

 

Támogatott vállalja, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködik, 

ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 

okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 

vizsgálatát a helyszínen is segíti. A támogatás összegét csak és kizárólag a jelen 

szerződésben írt módon lehet felhasználni. Az ennek megfelelő felhasználást a 

támogatott köteles bizonyítani és igazolni. Kétség esetén a támogató jogosult arra, hogy 

a támogatottat további adatszolgáltatásra, a szerződésszerű felhasználás további 

bizonyítására szólítsa fel. Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 2017. 

március 31. napjáig beszámolót és elszámolást (együttesen: beszámoló) készíteni és 

átadni a Támogató részére (számadási kötelezettség). 

 

A beszámoló részei: 

 

a.)  szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról 

(rövid, maximum három oldal). - 

     b.) pénzügyi elszámolás:  

 

Támogatott köteles az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, 

kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), illetve a kifizetés tényét igazoló egyéb – 

számviteli előírásoknak megfelelő – dokumentumokat, számlát helyettesítő bizonylatokat 

Támogató részére elszámolás keretében átadni. A Támogatott egyidejűleg külön nyilatkozatot 

ad a Támogató részére arra vonatkozóan, hogy a támogatást más pályázathoz nem használta 

fel. Ezt a tényt minden számlára és bizonylatra is rávezeti, és azzal a nyilatkozattal záradékolja 

a bizonylatokat, hogy „a számlában, a bizonylatokban foglalt összeg a Bicskei Prelúdium 

Alapfokú Művészeti Iskola nyári táboroztatás költségeként került felhasználásra a 2016. évi 
támogatási szerződés keretében”. 

 

Az adott évi támogatás lezárására a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kerül sor. 

A beszámoló benyújtását követő 30 (harminc) napon belül a támogató írásban 

nyilatkozik a beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos, illetve egyéb 

okból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a 

támogató 8 (nyolc) napos határidő tűzésével a támogatottat hiánypótlásra hívja fel. 

Amennyiben a támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó 
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kötetezettségét elmulasztja, ás ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 

támogatást rendeltetés- illetve szerződésszerűen használta-e fel, a támogató a jegybanki 

alapkamat kétszeresét kitevő mértékű kamattal növelten kötelezheti támogatottat a 

támogatás visszafizetésére. 

A fentiekben foglalt kötelezettségek támogatott által történő megsértése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

A szerződés biztosítéka 

 

Támogatott vállalja, hogy a szerződés biztosítékaként - valamennyi fizetési számlájára 

- a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatát Támogató rendelkezésére bocsájtja, és tudomásul veszi, hogy az a 

támogatás folyósításának feltétele.  

 

A szerződéstől történő elállás és felmondás okai 

 

A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az 

alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 

a) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő 

időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik 

meg, vagy a Támogatott a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható 

okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, 

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést 

érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény 

benyújtásakor, 

c) az Ávr. 81.-82. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 

meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, 

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 

vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt 

ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt 

kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és 

ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem 

lehet ellenőrizni, 

f) a Támogatott az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozatok bármelyikét 

visszavonja, 

g) a Támogatott a jelen szerződés II./5. pontjában írt határidőig sem teljesítette, vagy 

nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét, 

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően 

csökken, és a Támogatott megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke 

csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott 

ésszerű határidőn belül nem intézkedik, vagy 

i) a Támogatott a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 

rendelkezik. 

 

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, a szerződéstől történő elállás, annak felmondása 

esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 

 

35. Támogatott vállalja, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási 
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szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett 

költségvetési támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt 

mértékben Támogató részére visszafizeti.  

 

36. Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki 

alapkamattal megegyező összeg.  

37. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, 

a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

38. Támogatott tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és 

annak kamatait az állami adóhatóság Támogató megkeresésére adók módjára hajtja 

be. 

39. A Támogatott a kamatot a támogatás összegével együtt köteles a Támogató részére – a 

fejrészben meghatározandó számlaszámra visszafizetni. 

 

Támogatott nyilatkozatai 

 

 Támogatott - jelen támogatási szerződés aláírásával - kijelenti, hogy  

 

a) a szerződés aláírásakor az illetékes adó- és vámhatóságok, és az illetékes 

illetékhivatal felé nincs lejárt köztartozása (vagy arra az illetékes hatóságtól fizetési 

könnyítést, részletfizetés, fizetési halasztást kapott), továbbá az illetékes 

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósággal szemben, határozatban 

előírt díj-, illetve bírságfizetési kötelezettsége nincs,  

b) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása 

nincs,  

c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,  

d) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 

a valóságnak megfelelnek, hitelesek. 

e) valamint hogy a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban, vagy egyidejűleg  

 

                   nem nyújtott be                 benyújtott 

 

Egyéb rendelkezések 

 

40. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával - kötelezettséget vállal arra, hogy   

a) jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt 

költségeket más támogató felé nem számolja el,  

b) a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a költségvetési támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatokat az ellenőrzési lehetőség fennállásáig 

megőrzi, 

c) a támogatott tevékenység megvalósításában nem von be közreműködőket és 

d) teljesíti az Ávr. 76. § (1) bekezdés j. pontja szerint bejelentési kötelezettségét nyolc 

napon belül. 

 

41. Támogató, ha a 15. d) pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez 

az abban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően  
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42. 30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a 

költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, annak visszavonására, az attól 

történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe 

vett támogatás visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló 

intézkedéseket. 

A támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határideje a 

szerződés aláírásától számított 5 év. 

 A támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonására lehetőség 

van, a közreműködők által megvalósítható tevékenységek a támogatási cél 

megvalósításával kapcsolatos kivitelezési munkákra terjed ki. 

Az adatszolgáltatásokhoz és az ellenőrzéshez szükséges adatokat és az azokban 

bekövetkező változásokat a Támogatott a Támogató felé köteles bejelenteni, a 

bejelentési kötelezettség elmulasztása a támogatás, ill. annak egy része 

visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után. 

 

43. A feleket a támogatás igazolásával és egyéb információk, tények megosztásával 

kapcsolatosan folytonos és kölcsönös együttműködés, kapcsolattartás terheli. 

44. Felek a vonatkozó jogszabályi előírásokról, így különösen az általános forgalmi adóról 

szóló tv., a számvitelről szóló tv., valamint a nyugta adását biztosító 23/2014 (VI.3.) 

NGM rendelet tartalmi és alaki követelményeiről tudomással bírnak, ezen előírásokat 

vállalják megtartani. 

45. E szerződés alkalmazásában Támogató kapcsolattartója: Kollár-Vincze Viktória 

46. Támogatott – jelen támogatási szerződés alapján – tudomásul veszi, hogy az, aki az 

államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, 

kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatokra 

vonatkozóan tájékoztatást adni. 

47. Támogató tájékoztatja a Támogatottat arról, hogy a fentiekben rögzített felvilágosítás 

megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, 

a Támogató a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását 

kezdeményezheti. 

48. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Áht. Ávr. és a 

vonatkozó egyéb végrehajtási jogszabály rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak. 

 

Felek képviselői a jelen támogatási szerződést elolvasás és gondos értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Bicske, 2016.      .................................................. 

Bicske Város Önkormányzata 

        Pálffy Károly polgármester 

 

         ……………………………… 

        Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Bicskei Tankerülete 

                Péterfalvi Lajos tankerületi igazgató 

ellenjegyzés:  

Pénzügyi ellenjegyzés:  

Jogi ellenjegyzés: 
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18. Napirend 

Barátság Nyugdíjas Klub támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Barátság Nyugdíjas Klub az idei évben meg kívánja rendezni 

megalakulásának 25. évi jubileumi ünnepségét. Az ünnepség keretein belül a szervezők 

szeretnék meghívni a körzetükhöz tartozó kistérségi nyugdíjas klub tagjait, az alapító tagokat, 

valamit városunk vezetőt. A Nyugdíjas Klub azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy az ünnepség színvonalas megvalósítás érdekében támogassa 120.000,-Ft összeggel a 

rendezvényt. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. Nem lát 

jelentkezőt, kéri, aki támogatja a támogatási kérelmet, az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

145/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Barátság Nyugdíjas Klub támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. támogatja a Barátság Nyugdíjas Klub 25. évi jubileumi ünnepség megrendezésére 

irányuló kérelmét. 

2. a 2016 évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat terhére 120.000 Ft 

pénzösszeggel járul hozzá az étkezési költségekhez. 

 

Határidő:  2016. július 2. 

Felelős:  Polgármester 

 

19. Napirend: 

Térítésmentes uszodahasználati kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) a 

hagyományokhoz híven idén is megrendezi a nyári táborait. Idén is a Korong Matyi kézműves 

tábor és a Huncutka mesetábor várja az érdeklődő gyerekeket. Az igazgató azzal a kéréssel 

fordult a Képviselő-testület felé, mivel a tábor költségvetése kötött, így engedélyezzen mindkét 

táborban két alkalommal egy-egy óra úszást térítésmentesen a bicskei Tanuszodában várhatóan 

30-35 főnek táboronként.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  
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146/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Nyári táborozó gyerekek térítésmentes uszodahasználat kérelméről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. térítésmentesen uszodahasználatot biztosít a Bicskei Egységes Művelődési Központ 

által szervezett Korong Matyi kézműves tábornak és a Huncutka mesetábornak a 

Bicskei Tanuszodában az alábbi időpontokban,  

 

 

 

 

 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert a térítésmentes uszodahasználati szerződések aláírására. 

Határidő:  2016. június 30. 

Felelős:  Polgármester 

 

20. Napirend: 

Semmelweis-napi program előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: 2016. évben is megrendezésre kerül a Semmelweis Nap, amely az egészségügyi 

és szociális szférában dolgozók ünnepnapja. Az ünnepségen kerül átadásra Bicske Város 2016. 

évi Egészségügyi és Szociális Díja kitüntetés. A kitüntetésekhez kapcsolódó költségek fedezete 

a 2016. évi költségvetésben az állami és önkormányzati rendezvények költségei soron fedezete 

biztosított, mely összeg keretjelleggel 300.000 Ft. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság 

és a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak. Aki támogatja az előterjesztést, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

147/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Semmelweis-napi program előkészítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Semmelweis-nap programját az alábbiak 

szerint fogadja el:   

 Ünnepség időpontja: 2016. június 30. 18 óra 

 Ünnepség helyszíne: Báder Fogadó 

2016. június 20. 14:00-15:00 1 óra 

2016. június 23. 14:00-15:00 1 óra 

2016. június 27. 14:00-15:00 1 óra 

2016. június 30. 14:00-15:00 1 óra 
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 Ünnepség programja: Kitüntetések átadása 

A képviselő-testület a Semmelweis-nap program költségeire fedezetet Bicske Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő állami és önkormányzati rendezvények 

előirányzat terhére 300.000 Ft keretösszeget biztosít. 

Határidő:  2016. június 30. 

Felelős:  Polgármester 

 

21. Napirend: 

Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 250.000,-Ft támogatással elszámolt 

Önkormányzatunk felé. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalt és támogatott. Megnyitja a napirend 

felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak. Aki elfogadja a beszámolót az jelezze.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye:10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

148/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 

nyújtott 250.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2016. május 25. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

22. Napirend:  

Köztemető fenntartási támogatások beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre a köztemető 

fenntartására a Bicskei Katolikus Egyházközség részére 2.300.000,-Ft, és a Bicskei Református 

Egyházközség részére 2.300.000,-Ft támogatást biztosított. Mellyel az egyházközségek 

elszámoltak. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. Kéri, akinek 

hozzáfűzni valója van azt jelezzék. Nem volt, kéri szavazzanak. Aki a az egyházközségek 

beszámolóját elfogadja, az jelezze.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

 

149/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Köztemető fenntartási támogatások beszámolójáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott 2.300.000.-Ft vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

2. a Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott 2.300.000.-Ft vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2016. május 25. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

23. Napirend: 

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat benyújtotta a támogatásokkal kapcsolatos 

elszámolást. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a 

vitát, nem lát jelentkezőt. Kéri, szavazzanak. Aki a határozati javaslatot támogatja, az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

150/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3. a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott 4.000.000.-Ft vissza 

nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

4. a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott 2 x 3.000.000.-Ft 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

5. a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott 1.500.000.-Ft vissza 

nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 
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6. a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott 2.000.000.-Ft vissza 

nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

7. hozzájárul a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára nyújtott, 2015. 

évben fel nem használt támogatási összegek felhasználásának módosításához, 

8. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti Támogatási 

Szerződések aláírására. 

 

Határidő:  2016. május 25. 

Felelős:  Polgármester 

 

1. sz melléklet a 150/2016. sz. határozathoz 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Módosítás 

 

amely létrejött egyrészről  

 

Bicske Város Önkormányzata  

 Székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 Számlavezető bank:  OTP Bank Nyrt. 

 Bankszámlaszám:  11736020-15727048 

 Stat. számjele: 15727048-8411-321-07 

 Adószám:  15727048-2-07 

 Képviseli:  Pálffy Károly polgármester 

mint támogatást nyújtó (a továbbiakban: Támogató) 

 

másrészről 

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  Székhely:                       2060 Bicske, Hősök tere 4.  

  Bankszámlaszám:           

  Nyilvántartási száma:     

  Adószám:                       

  Képviseli:                      Németh Tibor elnök  

mint támogatást igénybe vevő, (továbbiakban: Támogatott),  

továbbiakban együttesen felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. Előzmények 

 

Felek megállapítják, hogy korábban a 2015. évi költségvetésében – a 3/2015. (II.13-) 

önkormányzati rendeletben – döntött arról, hogy 4.000.000,-Ft támogatást nyújtott a támogatott 

részére működési költségként közfeladatai eredményes ellátása érdekében. 

Tekintettel arra, hogy a támogatást nem használta fel, a Támogatott kérte azt, hogy a fel nem 

használt támogatási összeget, 1.863.633,- Ft, azaz egymillió nyolcszázhatvanháromezer 

hatszázharminchárom forint összeget a 2016. évben használhassa fel működési támogatás 

céljából. 

 

II. Támogatás részletszabályai 

 

Támogatás összege, támogatott tevékenység megnevezése, támogatás módja 
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1. Támogató a 150/2016. (V.25.) Képviselő-testületi határozat alapján hozzájárul ahhoz, 

hogy a 1.863.633,-Ft támogatási összeget a Támogatott az előzményekben részletezett 

célra használhassa fel, elszámolási kötelezettség mellett. 

 

2. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kijelenti, hogy az 1) pontban 

megjelölt támogatási összeg kizárólag a Támogatott fentiekben megjelölt költségekre 

fordítható. 

Támogató a támogatási összeget már átutalta a Támogatott részére. 

A támogatási szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és 

hatályosak (elszámolás módja, ellenőrzése, jogok és kötelezettségek, nyilatkozatok, 

egyéb). 

Felek képviselői a jelen szerződés elolvasás és gondos értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Bicske, 2016.   

     .................................................. 

Bicske Város Önkormányzata 

        Pálffy Károly polgármester 

 

 

……………………………… 

        Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

                 Németh Tibor elnök 

 

ellenjegyzés:  

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

 

Jogi ellenjegyzés: 

ügyvéd 

 

24. Napirend: 

Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó adománygyűjtő 

akció szervezése, meghirdetése 2016. évre 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A tavalyi évhez hasonlóan Magyarország Kormányának illetve Képviselő 

Úrnak a javaslatára idén is adománygyűjtő akciót indítunk a kárpátaljai magyar fiatalok 

magyarországi üdültetésének megsegítése érdekében. Valamint gyermekeket hoztak 

Kárpátaljáról a bicskei zánkai táborba, melyhez csatlakozott több a választókerületben lévő 

település is. A Fejér Megyei Települési önkormányzatokhoz, városunkban működő civil 

szervezethez, vállalkozáshoz a juttatnának el támogatási kérést, hogy pénzbeli adományokkal 

támogassák a táborozást. Az adományokat a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi 

üdültetése számú alszámlára várják. A Városi Önkormányzat is élen jár a kezdeményezéshez 

és az előző évi támogatással javasolja az idei összegben az idei tábor támogatását. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. 
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Bálint Istvánné: A tavalyi évben 300.000,- Ft volt, az idei évben is ezzel az összeggel kívánják 

támogatni ezt a kezdeményezést. Köszöni.  

Pálffy Károly: Nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak. Aki támogatja az előterjesztést, az 

jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

151/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akció szervezése, meghirdetése 2016. évre 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. egyetért a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) meghirdetésével, 

2. a belföldi adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata 300.000,-Ft 

támogatást folyósít, 

3. a támogatást a 2016. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre 

álló pénzösszeg terhére biztosítja, 

4. felkéri továbbá Bicske Város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az 

adománygyűjtést, 

5. felhatalmazza a polgármestert adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) 

esetén a jelen határozat 1. számú mellékleteként csatolt megállapodások aláírására, 

6. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon 

elrendeli. 

Határidő:  2016. május 25. 

Felelős:  Polgármester 

 

1. melléklet a 151/2016. (V.25) számú határozatoz 

M E G Á L L A P O D Á S-Tervezet 

 

amely létrejött egyrészről 

Bicske Város Önkormányzata  

Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

Törzskönyvi azonosító szám: 727046 

Adószám: 5727048-2-07 

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám:  ...................................................................   

mint adományozott, képviseli: Pálffy Károly polgármester, (a továbbiakban: adományozott) 
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másrészről:  

……………………………………………….. 

Székhely: ………………………………… 

Adószám: ………………………………… 

Számlavezető pénzintézet neve: …………………………… 

Számlaszám: ………………….-…………………., képviseli: ……………………………… 

mint adományozó (a továbbiakban adományozó ) 

között a mai napon az alábbiak szerint:  

 

1.) Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 151/2016. (V.25) sz. határozatában 

hozzájárult ahhoz, hogy az adományozott közérdekű kötelezettségvállalást fogadjon el a 

kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének megsegítése biztosítására. 

 

2.) Az adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. / pontban foglalt közérdekű cél 

megvalósításához - ingyenesen - ……………………….. ,- Ft, azaz 

……………………………………… forint vagyoni szolgáltatást teljesít, amely összeget jelen 

megállapodás aláírásától számított 5 naptári napon belül az adományozott számlájára befizet. 

 

3. Adományozó a szolgáltatás meghatározott célra fordításának feltételét az alábbiak szerint 

állapítja meg: Adományozott az Adományt kifejezetten a kárpátaljai magyar fiatalok 

magyarországi üdültetésére fordíthatja.* 

 

4. Adományozott az Adományt - figyelemmel az 5.) pontban rögzített feltételre is* - elfogadja.  

 

5. Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy Adományozó által felajánlott Adományt az 

1.) pontban foglalt és 5.) pontban részletezett (Adományozó részéről feltételként szabott)* 

Közérdekű célra fordítja. 

 

6. Adományozó él/nem él* a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:589. §-ában biztosított jogával, eszerint kiköt/nem köt ki* 

olyan feltételt, hogy a 2.) pontban részletezett vagyoni szolgáltatásának a meghatározott célra 

való fordítása a nevének feltüntetésével történjen. A névfeltüntetés módja: 

………………………………* 

 

7.) Az adományozott vállalja, hogy az adományozó által felajánlott adományt az 1. / pontban 

foglalt 5. pontban részletezett közérdekű célra fordítja és az adomány felhasználásáról az 

adományozót tájékoztatja. 

 

8.) Az adományozott az adományozó által teljesített befizetésről, adományról az adományozás 

teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint - amennyiben a hatályos adójogszabályok 

igazolás kiadását írják elő - igazolást ad ki a tárgyévet követő év január 31 - ig. 

 

9.) Adományozó jelen Megállapodás aláírásával elfogadja, és tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény a közérdekű 

kötelezettség vállalás értéke után általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget ír elő, azt a 

vonatkozó jogszabályok alapján megfizeti. 

 



39 

 

10.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült magyar nyelven és 2 számozott oldalt 

tartalmaz, melyből Feleket 2-2 példány illeti. 

 

Felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Bicske, 2016. …………….. hó ………….. nap 

 

adományozott        adományozó 

 

 

2. melléklet  

 

Közérdekű kötelezettség-vállalás szervezése - Tervezet 
 

Bicske Város Önkormányzata a kárpátaljai diákok zánkai táboroztatásához kapcsolódó 

(adománygyűjtő akciót) közérdekű kötelezettségvállalást szervez. 

 

1.) A fenti közérdekű céllal összefüggésben magánszemélyek, jogi személyek, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy vagyoni szolgáltatásukkal az adománygyűjtés célkitűzéseit szolgálják. 

 

2.) A közérdekű kötelezettségvállalást kiíró a képviselő-testületi határozat meghozatalától 

2016. …………………. napjáig tartó határozott időre szervezi. A felajánlásokat Bicske Város 

Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. által vezetett, 11736020-15727048-10501629 számú 

bankszámlájára lehet teljesíteni. 

 

3.) A közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket Bicske Város Önkormányzata a fenti 

alszámlán elkülönítetten kezeli. Az adományozott az adományozó által teljesített befizetésről, 

adományról az adományozás teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint - amennyiben a 

hatályos adójogszabályok igazolás kiadását írják elő - igazolást ad ki a tárgyévet követő év 

január 31-ig. 

 

4.) A bankszámlára befizetett pénzeszközök tekintetében a polgármester kötelezettséget vállal 

arra, hogy azokat maradéktalanul ebben az okiratban megjelölt célra fordítja.  

 

5.) Bicske Város Önkormányzata köteles a közérdekű kötelezettségvállalást nyilvánosan 

meghirdetni, a felajánlások felhasználásával kapcsolatban a közérdekű kötelezettségvállalókat 

tájékoztatni. 

 

Bicske, 2016….. 

 

Pálffy Károly 

 polgármester 

 

25. Napirend: 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: Polgármester 
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Pálffy Károly: a képviselő-testülete az 586/2014. (XII.19.) határozatában a Kft. részére 

1.459.421,-Ft támogatást biztosított, melyet a kft. elszámolt. Az előterjesztést tárgyalta a 

Gazdálkodási Bizottság és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: minden fillérről le volt írva, hogy mire fordították. A cég számláján 

nem lát semmit, csak az Atrox számláját, semmi mást.  

 

 

Pálffy Károly: Ezt a támogatást a kft. a folyamatban lévő kútminősítéshez használta fel. A 

bekért ajánlatok alapján az Atrox Kft-t bízta meg a vízminőség vizsgálat elvégzésével. Ezért 

ezt a számlát látja a doktor úr.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: a támogatást egy az egyben az ATROX Kft. költsége fedezésére 

fordították? 

 

Pálffy Károly: igen, hogy a későbbiekben befektetőt tudjanak keresni ásványvíz palackozót 

tudjanak indítani. Nem lát több jelentkezőt, aki elfogadja a beszámolót az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  

 

152/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 

Szolgáltató Kft. részére nyújtott 1.459.421 Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2016. május 25. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

26. Napirend:  

Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatások elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: Bicskei Művelődési Közalapítvány részére 3.156.811,-Ft, 2.000.000,-Ft, és 

100.000,-Ft támogatásokat biztosítottak. A Közalapítvány elszámolt, a Gazdálkodási Bizottság 

tárgyalta és támogatta a beszámoló elfogadását. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát 

jelentkezőt. Kéri, szavazzanak. Aki támogatja a közalapítvány beszámolóját és elszámolását, 

az jelezze.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  

 

153/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatások elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott 3.156.811,-Ft vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

2. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott 2.000.000.-Ft vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

3. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott 100.000.-Ft vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő:  2016. május 25. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

27.  Napirend: 

A Bicske Város Helyi Akció Csoport megalapításáról  

Előterjesztő:  

 

Pálffy Károly: A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító 

Hatósága regisztrációt hirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések 

megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására. A 

regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, amelyek a 

helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és 

tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Bicske Város 

Önkormányzata a Helyi Akció Csoport működését támogatja, abban az esetben lehetőségük 

lesz 500 millió forint támogatási összértékű pályázat benyújtására. Ez egy jelentős összegű 

támogatás, pályázati lehetőség. Minden lehetőséget meg kell ragadni, mellyel a várost 

fejleszteni tudják. A Gazdálkodási Bizottság is tárgyalta és támogatta ezt az előterjesztést. 

Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak. Aki támogatja az 

előterjesztést, az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

 

154/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Városi Helyi Akció Csoport megalakításáról 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. a „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)” program 

megvalósítását támogatja. 

2. a helyi akciócsoportba az önkormányzat alapító tagként belép és konzorciumi formában 

való megalakításához Bicske Városi Helyi Akció Csoport néven hozzájárul. 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az akciócsoport létrehozásához és a regisztráció 

benyújtásához szükséges intézkedéseket és aláírásokat megtegye.  

 

Határidő:  2016. május 31. 

Felelős:  Polgármester 

 

28. Napirend:  

A behajthatatlan, kisösszegű, elévült követelések kivezetése a számviteli nyilvántartásból 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Az Áht 97. § (2) és (3) bekezdése, a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 66. § értelmében az önkormányzatot megilleti a 

kisösszegű követelésről való lemondás, valamint a behajthatatlan bevételi előírások könyvviteli 

nyilvántartásokból való törlése, melyhez a pénzügyi bizottság jóváhagyása szükséges. A 

pénzügyi elkészítette a táblázatot, amely azokat a tételeket tartalmazza, amelyek kivezethetőek 

a nyilvántartásból. Jogi állásfoglalás is készült, melyet a képviselők is megkaptak. Az 

előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Átadja a bizottság elnökének a szót. 

 

Bárányos József: Bizottságuk óvatosságból kérte be az ügyvédi állásfoglalást. Abban a 

pillanatban, ha behajthatatlan kisösszegű vagy elévült követelést vezetnek ki, akkor ezek 

minden esetben közpénzt érintenek. Egyértelműen nyilatkozott az ügyvéd, hogy itt nem 

elengedésről van szó, hanem jogi értelemben ezt megszüntetik, kivezetik a számviteli 

nyilvántartásból. A Bizottság az ügyvédi állásfoglalás miatt megnyugodhatnak, annak ellenére, 

hogy itt egy közpénzről kivezetésről van szó, teljesen jogszerűen, szabályszerűen járnak el. 

Köszöni a szót.  

 

Pálffy Károly: Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak, aki 

egyetért az előterjesztéssel az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  
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155/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a behajthatatlan-, kisösszegű-, elévült követelések kivezetése a számviteli 

nyilvántartásból 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a behajthatatlan-, kisösszegű-, 

elévült követelések összesen 3.811.453 Ft értékű kivezetését a számviteli nyilvántartásból, 

valamint jóváhagyja a megszűnt MMG Automatika Művek Részvénytársaság részvény 

10 791 500 Ft névértékének a mérlegből való kivezetését, valamint a megszűnt ALBA REGIA 

Építő Vállalkozó Holding Rt. részvényének 600 000 Ft névértékű kivezetését a mérlegből. 

 

Határidő:  2016.május 25. 

Felelős: Polgármester 

 

29. Napirend 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt TOP-3.2.1-15 jelű 

pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A meghirdetett TOP pályázat Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése célú pályázat keretében a megyei, települési, illetve nemzetiségi 

önkormányzatok épületállományának energetikai szempontú fejlesztése és a megújuló 

energiaforrások használatának elterjesztése valósíthat meg. A pályázat segítségével a 

Művelődési Központ energetikai korszerűsítését, felújítását javasoljuk megvalósítani. Az 

előzetes számítások alapján a tervezett korszerűsítés, felújítás 50-80 millió Ft, míg a 

pályázathoz kapcsolódó egyéb költség (pl. nyilvánosság, projektmenedzsment, műszaki ellenőr 

stb.) további 10-15 millió Ft. Ennek figyelembe vételével a pályázat összköltsége 60-95 millió 

forint között alakul, mely pályázat önerő nélküli. Az előterjesztést egyik bizottság sem 

tárgyalta, mert ez a pályázati lehetőség most adódott. Megnyitja a napirend felett a vitát.  

Dr. Bourgla Ossamah: az gondolja, hogy a rendelő intézet energetikai állapota sokkal 

rosszabb, mint bármelyik épületé a városban. Mivel ez is a város tulajdona, azt gondolja, hogy 

ott kellene anyagi forrásokat biztosítani. Az ő rendelőjében nem lehet az ablakokat nyitni. Nem 

lehetne anyagi forrást biztosítani erre? 

 

Pálffy Károly: jelen pillanatban az egészségügyi fejlesztésre ebből a programból kisebb 

lehetőségek adódnak csak kisebb fejlesztésre. Jelen pillanatban csak 1-1 helyiségnek a 

felújítását tenné csak lehetővé. Ezáltal megakadályozná azt a lehetőséget, hogy a későbbiekben 

bármilyen más forrást tudjanak vinni az egészségügyi központnak, az egésznek a felújítására. 

Vizsgálták a felújítás lehetőségét, mert tudják, hogy milyen állapotban van az épület. Hogy 

azon mit tudnának fejleszteni. Sajnos, ha most ezen a pályázaton egy kisebb beruházást, egy 

rendelőt felújítanának, akkor kizárják magukat egy nagy pályázatból. Azon dolgoznak, hogy 

megtalálják azt a forrást, amiből az egészségügyi központnak a fennmaradó felújítását meg 

tudják oldani. 60-90 millió forint körüli összeg az, amit TOP-os pályázatból le lehet hívni. Az 

egészségügyi központ komplett rendezésére 800-900 millió forint között van csak az építészeti 

felújítási összeg igénye. Hasonló összegű gépbeszerzés szükséges. Nem szeretnék elveszíteni 

azt a lehetőséget, hogy egy nagyobb forrást tudjanak erre fordítani. Fontos, és tudják, hogy 

probléma van energetikailag is az egészségügyi központban.  

 

Dr. Borugla Ossamah: köszöni. 
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Sulyokné Guba Judit: nem szeretné, ha elmennének a lényeg mellett. Soha nem látott 

fejlesztések lehetőségét próbálják megteremteni. Ne felejtsék el, az előterjesztés 500 millió 

forintos pályázati lehetőség a kulturális és közösségi tereknek az infrastrukturális fejlesztéséről, 

illetve helyi közösség szervezésnek a fejlesztéséről szól. Ezt támogatná meg ez a 90 milliós 

fejlesztés. Évtizedek óta ilyen jellegű beruházásra a kultúra és a közösség fejlesztés területén 

nem nyílt lehetőség. Köszöni. 

 

Pálffy Károly: nem lát több jelentkezőt, kéri szavazzanak, aki támogatja az előterjesztést az 

jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  

 

 

156/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt TOP-3.2.1-15 

jelű pályázaton való részvételről 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a TOP-3.2.1-15 jelű, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése célú 

pályázaton a Művelődési Központ felújításával, korszerűsítésével indulni kíván. 

2. a pályázaton, figyelemmel a pályázati felhívásban foglalt fajlagos beruházási 

költségkorlátok alapján számítandó támogatási intenzitásra 85 % támogatási arány 

felett, önerő biztosításával is részt kíván venni, ehhez a 2016. évi költségvetésben a 

tartalék keret terhére maximum 15.000.000,- Ft önerőt biztosít annak szükségessége 

esetén. 

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat 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. június 7. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

30. Napirend 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó 

pályázatokról szóló 65/2016. (III.23.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről, 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A TOP-1.1.1 pályázat keretében lehetőségük nyílott a szennyvíztelep és 

környékén található ipari hasznosítási lehetőségű területeken út és közműépítésére 396 millió 
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Ft értékben. A pályázat benyújtásához szükséges szakmai mellékletek elkészítésére ajánlatokat 

kértek, három cégtől kaptak ajánlatot. MAPI Zrt, City Plan Mérnökiroda, Kállai Éva 

Menedzsment Kft-től. A pályázati felhívás szerint a pályázatok beadási határideje 2016.05.23-

a volt, amit a beadás napján 7 nappal 2016.05.30-ig meghosszabbítottak. A Képviselő-testület 

2016. március 23-án meghozott döntése értelmében a TOP-1.4.1-15 pályázati felhívás alapján 

megkezdtük a pályázat előkészítését. Az előkészítés során a bölcsőde felújításának korábbi 

költségeit a tervező felülvizsgálta és módosította, így a korábbi döntésben szereplő összeget 55 

millió Ft-ról 73 millió Ft-ra célszerű módosítani. A TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási 

együttműködések” projekt keretében paktum létrehozása, működtetése pályázat keretében a 

járási szinten kialakult foglalkoztatási együttműködések, partnerségek azon tevékenységeinek 

támogatása, melyek munkaerőpiacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, 

elhelyezkedéséhez szükségesek. A pályázat támogatja az együttműködések, partnerségek azon 

tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, 

elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. A pályázaton 

elnyerhető támogatás 40-350 millió Ft, intenzitás 100%. A támogatási kérelmeket 2016. 

augusztus 31-ig kell benyújtani. Előzőek alapján a Képviselő-testület 2016. március 23-án 

meghozott határozatát módosítani szükséges az előterjesztés 1 sz. mellékletében szereplő 

határozati javaslat szerint. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábbi 

döntéseinknek megfelelően a pályázatok előkészítése, folyamatos zajlik, minden olyan 

nevesített pályázat benyújtásra került, melyet a részletes pályázati felhívás és jogosultsági 

szempontok lehetővé tettek, így az alábbi pályázatok már benyújtásra kerültek: 

Bicskei Kultúrkúria, Bicske városi bölcsőde bővítése, felújítása, Bicske város csapadékvíz 

elvezetési feladatok megoldása I. ütem, Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút fejlesztése, Bicske 

városi kerékpárút-hálózat fejlesztése, Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek 

integrációja érdekében. A pályázatok elbírálása folyamatban van, az esetlegesen szükséges 

hiánypótlások határidőben benyújtásra kerültek. 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 65/2016. (III. 23.) képviselő-testületi 

határozatának 1. mellékletének 4. pontját az alábbiak szerint módosítja, valamint az 1. 

mellékletét az alábbi, 11. és 12. ponttal egészíti ki: 

 Pályázat 

kódszáma 

Projekt címe Igényelt 

összeg 

Benyújtás ideje 

2016 

Priori-

tás 

1. TOP-1.4.1 Bicske Városi Bölcsőde 

bővítése, felújítása 

73 millió Ft május 23-ig 1 

2. TOP-1.1.1 Bicske keleti ipari terület 

fejlesztése 

396 millió Ft május 30-ig 1 

3. TOP-5.1.2 Bicskei járás foglalkoztatási 

együttműködések 

350 millió Ft augusztus 31-ig 1 

 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, aki a határozati javaslatot támogatja, az 

jelezze.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  
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157/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó 

pályázatokról szóló 65/2016. (III. 23.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről, 

módosításáról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 65/2016. (III. 23.) képviselő-testületi 

határozatának 1. mellékletének 4. pontját az alábbiak szerint módosítja, valamint az 1. 

mellékletét az alábbi, 11. és 12. ponttal egészíti ki: 

 Pályázat 

kódszáma 

Projekt címe Igényelt 

összeg 

Benyújtás 

ideje 2016 

Prioritás 

4. TOP-1.4.1 Bicske Városi Bölcsőde 

bővítése, felújítása 

73 millió 

Ft 

május 23.-ig 1 

11. TOP-1.1.1 Bicske keleti ipari terület 

fejlesztése 

396 millió 

Ft 

május 30-ig 1 

12. TOP-5.1.2 Bicskei járás foglalkoztatási 

együttműködések 

350 millió 

Ft 

augusztus 31-

ig 

1 

A Képviselő-testület a TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges szakmai 

mellékletek és alátámasztó dokumentációk elkészítésére vonatkozó ajánlatokat megismerte, a 

Kállai Éva Menedzsment Kft-vel 3.150.000,- Ft+ÁFA összesen 4.000.500,- Ft összegű 

ajánlatot jóváhagyja, elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2016. május 25. 

 

 

 

31. Napirend:  

Az Egyesített Családsegítő és gondozási Központ – Kapcsolat Központ alapító okiratának 

módosításáról 

Előterjesztő: Polgármester 

 

9 óra 07 perckor Bárányos József képviselő kiment. 

 

Pálffy Károly: 2016 július 1-től az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ irányító szerve és egyben az intézmény fenntartója Bicske Város Önkormányzata lesz. 

Ezt a változást módosító okirat alkalmazásával kell átvezetni az alapító okiraton. 2016 április 

29-én megtartott társulási ülésen a Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa már módosította a Kapcsolat Központ alapító okiratát. A Kincstári Központ telefonon 

közölt tájékoztatása szerint Társulási Tanács – noha mandátuma 2016 június 30-ig szól-, nem 

jogosult módosítani az intézmény alapító okiratát az Ávr. 167/C.§ (6) bekezdésében foglaltak 

miatt. Szükséges most ezt a módosítást elvégezni. Az önkormányzat július 1-től át tudja venni 

a Kapcsolat Központ fenntartói jogait. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, 

kéri szavazzanak. Aki támogatja az előterjesztést, az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

Az elfogadott döntés:  

 

158/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító 

okiratának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

alapító okirat módosítását a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány 

szerinti tartalommal. 

2) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti okirat aláírására. 

3) felkéri a polgármestert hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ Alapító Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér 

Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetése érdekében küldje meg. 

4) felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának „az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. 

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2016. május 25. 

Felelős: polgármester 

 

158/2016 (V.25.) határozat 1. számú melléklete 

 

 
Okirat száma:       /2016 

Módosító okirat 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ a Kapcsolat 

Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa által 2015. december 17. napján kiadott, a 22/2015. számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő testületének  …/2016(V.25.) számú határozatára figyelemmel a 

következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a mely a módosított okirat 1.2.2. pontjában 

szerepel a következő rendelkezés lép: 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bölcsődei Szakmai Egység 2060 Bicske Ady Endre u. 17. 

2 Gondozási Szakmai Egység 2060 Bicske Szent István u. 124.  

3 Védőnői Szakmai Egység 2060 Bicske Kossuth tér 17. 
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2. Az alapító okirat 3.1. pontja helyébe mely a módosított alapító okirat 3.1. pontjában 

szerepel a következő rendelkezés lép: 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.megnevezése: Bicske Város Önkormányzata 

3.1.2.székhelye: 2060 Bicske Hősök tere 4. 

 

Jelen módosító okiratot 2016 július 1-től kell alkalmazni. 

Kelt: Bicske, 2016. május 25.   

                                                                                  P.H. 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

9 óra 09 perc Bárányos József képviselő vissza érkezett.  

 

32. Napirend: 

A ROMACT programban való részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: A ROMACT program segít a helyi hatóságok számára, hogy dolgozzanak ki és 

hajtsanak végre olyan politikákat és az állami szolgáltatásokat, változásokat hoznak a roma 

közösségek életében. Politikai változások és a kapacitásépítés hosszú távú folyamatok, amelyek 

megkövetelik a különböző összekapcsolt eszközöket és beavatkozásokat. A ROMACT forrást 

és szakembert bocsát rendelkezésre ahhoz is, hogy a célcsoport tagjait is fel lehessen készíteni 

a később megvalósuló projektekre, azok hatékonysága, elfogadottsága érdekében. Kéri a 

képviselő-testületet a ROMACT programban való részvétel nyilatkozatának aláírásának a 

támogatására. A csatlakozáshoz, a helyi munkacsoport megalakítására. Megnyitja a napirend 

felett a vitát, nem lát jelentkezőt, aki támogatja, az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  

 

159/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A ROMACT programban való részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. kifejezi azon szándékát, hogy részt kíván venni az Európai Bizottság 

és az Európa Tanács ROMACT Programjában. 
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2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat a csatlakozáshoz 

megtegye. 

 

Határidő:  2016. június 10. 

Felelős:  Polgármester 

 

Pálffy Károly: aljegyző úr jelezte, hogy az előző napirendi pontnál két határozatot kellett volna 

hozni. Kéri visszatérni az előző Kapcsolat Központtal kapcsolatos előterjesztéshez. Az 

egységes szerkezetű alapító okiratról is szavazzanak. Aki az egységes szerkezetű alapító 

okiratot támogatja, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  

 

160/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ egységes 

szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

egységes szerkezetű Alapító Okiratát a határozat 1. mellékletében szereplő 

formanyomtatvány szerinti tartalommal  

2. felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratát – az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg. 

3. felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának „az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. 

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2016.május 25. 

Felelős: polgármester 

 

160/2016. (V.25) határozat 1. számú melléklete 

 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Egyesített Családsegítő 

és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 A költségvetési szerv 
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1.1.1.megnevezése: Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 

              1.1.2. rövidített neve: Kapcsolat Központ 

1.2.A költségvetési szerv 

1.2.1.székhelye: 2060 Bicske Ady Endre u. 1. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bölcsődei Szakmai Egység 2060 Bicske Ady Endre u. 17. 

2 Gondozási Szakmai Egység 2060 Bicske Szent István u. 124.  

3 Védőnői Szakmai Egység 2060 Bicske Kossuth tér 17. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. november 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Baba- Vár Városi Bölcsőde 2060 Bicske Ady Endre u. 17. 

2 
Bicske Városi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

2006 Bicske Ady Endre u. 2. 

3 
Bicskei Gondozási Központ és Városi 

Idősek Klubja 

2060 Bicske Szent István u. 124. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 2060 Bicske Hősök tere 4. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban foglalt szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és 

ellátások, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64 

.§-ban, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39.§-

40.§-ban és 49.§-ban foglalt feladatok ellátása 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a.)  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény által 

meghatározott szociális alap és szakosított ellátásokról való gondoskodás, valamint a 

gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által 

meghatározott gyermekjóléti alapellátás biztosítása 
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b.) Szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása  

c.) A családok segítése érdekében a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, 

családgondozás, családban jelentkező működési zavarok konfliktusok megoldásának 

elősegítése, a gyermekeket ellátó nevelési-oktatási intézményekkel együttműködve 

szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok végzése 

d.) A három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, 

továbbá a három évet betöltött, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján óvodai 

nevelésre még nem érett gyermek gondozása negyedik életévének betöltését követő 

augusztus 31-ig, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása 

e.) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 41.§-42.§-ban meghatározott feladatok 

ellátása területi és iskolai védőnői szolgálat keretében 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 

kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

2 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

3 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

4 102031 Idősek nappali ellátása 

5 102032 Demens betegek nappali ellátása 

6 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

7 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében 

9 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

10 104043  Család és gyermekjóléti központ 

11 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

12 107051 Szociális étkeztetés 

13 107052 Házi segítségnyújtás 

14 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

a.)Család és Gyermekjóléti Szolgálat: Bicske Város közigazgatási területe 

b.) Család és Gyermekjóléti Központ: Bicskei járás közigazgatási területe: 

                                                                       - Alcsútdoboz 

                                                                       - Bicske 

                                                                       - Bodmér 

                                                                      - Csabdi 

                                                                      - Csákvár 

                                                                      - Etyek 

                                                                      - Felcsút 

                                                                      - Gánt 

                                                                      - Mány 

                                                                      - Óbarok 

                                                                      - Szár 
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                                                                     - Tabajd 

                                                                     - Újbarok 

                                                                     - Vértesacsa 

                                                                     - Vértesboglár 

c.) Házi segítségnyújtás: - Bicske Város közigazgatási területe 

                                                - Csabdi Község közigazgatási területe 

d.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Bicske Város közigazgatási területe 

e.)Étkezetés: Bicske Város közigazgatási területe 

f.) Támogató Szolgálat: Bicske Város és Csabdi Község közigazgatási területe 

g.) Védőnői Szolgálat: - Alcsútdoboz Község Önkormányzatának közigazgatási területe 

                                           - Bicske Város Önkormányzatának közigazgatási területe 

                                           - Csabdi Község Önkormányzatának közigazgatási területe 

                                          - Óbarok Község Önkormányzat közigazgatási területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti pályáztatási eljárás 

alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 5 éves határozott időre 

bízza meg.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § 

(1) bekezdés g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkajogi jogviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 

 

6. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 22/2014. (V. 30.) határozatával elfogadott alapító okiratát 

visszavonom. 

 
Bicske, 2015. december 17. 

 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2016. …………………..…………………… 

napján kelt, 2016. …………………………………….….. napjától alkalmazandó 

…………………………….okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 

tartalmának. 

 

Székesfehérvár, ………………………………… 

P.H. 

 

Magyar Államkincstár 
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33. Napirend: 

Sportpálya fejlesztéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Bicskei Torna Club lehetőséget kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO 

Rekortán Pályaépítési Pályázata Fejér megyei lehetőségének (kvótájának) kihasználására. A 

rekortán borítású, kispályás labdarúgásra, de akár más sportágakra is használható játékteret a 

jelenleg kihasználatlan dupla -salakos – teniszpályánkon. A létesítmény használatával 

tehermentesíteni tudják a meglévő kisméretű műfüves pályát és további tömegeket tudnak 

vonzani a rendszeres sportolásra sporttelepünkre. A megvalósítás 39.500.000,- Ft-os várható 

bruttó költségének 70 %-át a pályázati forrásból, míg a fennmaradó 30 %-ot saját forrásainkból 

finanszírozzák. A teljes pályázati anyagot határidőre illetve hiánypótlás keretében a BTC 

elkészítette, azonban a sikeres pályázat elengedhetetlen feltétele a tulajdonosok jelzálog-

bejegyzési hozzájárulása a pályázati támogatás összegére a Magyar Állam javára 15 évre. 

Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak, aki támogatja a BTC-

nek a pályázatát az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  

 

161/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Sportpálya fejlesztéséről 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatásáról biztosítja a Bicskei Torna 

Clubot a TAO Rekortán Pályaépítési Pályázaton való részvétel tekintetében, valamint 

felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező szándéknyilatkozat 

aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2016. június 10. 

 

 

1. melléklet a 161/2016. (V.25.) sz. határozathoz 

 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

(sportszervezet pályázó, önkormányzati tulajdonos esetén) 

Alulírott, Bicske Város Önkormányzata (székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4., adószáma: 

15727048-2-07, képviseli: Pálffy Károly polgármester), kötelezettséget vállalok arra, hogy az 

1/2 arányban tulajdonomban álló, a Bicskei Földhivatalnál 526/33 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben  a Bicske, Kerecsendi Kiss Márton u. 2. címen található 

fejlesztéssel érintett ingatlan területre a használatot a Magyar Labdarúgó Szövetség részére 

átengedem. 
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Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a fent megnevezett ingatlan(ok)on 

sportpályát létesítsen.  

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a felépült sportpályát a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 

együttműködve 15 éven keresztül együtt használjuk és hasznosítsuk a TAO pályázatban leírt 

cél megvalósítása érdekében.  

 

Amennyiben a sportpálya létesítése építési engedély köteles tevékenység, hozzájárulok az 

ingatlanon a Magyar Állam javára történő 15 évre szóló jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás 

összegének 70% erejéig, és vállalom a bejegyzéshez kapcsolódó költségek megfizetését. 

 

Nyilatkozom arról, hogy a fenti ingatlan nem tartozik az Önkormányzat forgalomképtelen 

törzsvagyonába. 

 

Nyilatkozom, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, 

amely akadályozná a Magyar Labdarúgó Szövetséget abban, hogy a fenti ingatlanon a 

beruházást megvalósítsa.  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján 

jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez 

szükséges felhatalmazással.  

 

 

Bicske, 2016. szeptember 21.2016. július 5. 

 

……………………………………….. 

Pálffy Károly polgármester 

Bicske Város Önkormányzata 

2060 Bicske, Hősök tere 4.  

 

34. Napirend: 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján kiírt 

pályázaton való részvétel 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A 10 ezer fő feletti települések pályázhatnak több alcsoportban. Az elnyerhető 

forrás alcsoportonként eltérő, 30-20 millió forintos pályázati lehetőséget jelentene. Az alábbi 

célok valamelyikének megvalósítása céljára van lehetőség. Az első határozati javaslatban is 

szerepel majd, az a., b., c., pontban feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szolgáló 

pályázaton részt kíván venni önkormányzatunk. Ezek a lehetőségek önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, étkeztetési fejlesztések támogatásáról, 

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatásáról szóló, Szociális szakosított ellátást 

és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása, 

támogatása alcsoportok vannak.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: ő nem kapott előterjesztést. 
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Pálffy Károly: Kis türelmet kér a képviselőktől, azonnal mindenki megkapja az előterjesztést. 

Addig elmondaná, hogy a pályázat megvalósításához az első alcsoportban a költségvetés 

tartalék kerete terhére max. 50 %-os önerőt, max 25 millió forintos összeget biztosít. A 

következő csoportban az étkeztetési fejlesztések támogatásáról szóló pályázaton, való 

részvételen kívánnak részt venni. Itt is 30 %-os, max. 15 millió forint összeget biztosítanának, 

a harmadik terület az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatásáról szóló pályázat, 

itt is 30 %-os önerő és 20 millió forintos maximum összegben kívánják az összeget 

meghatározni. A negyedik pályázati lehetőség a szociális szakosított ellátást és a gyermekek 

átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása 

alfejelezetben szintén 30 %-os önrész és 15 millió forintos összegben kívánnak megpályázni. 

Ha megkapták a képviselő társak a napirendi pontot, akkor azt követően pár perces átolvasás 

után szavaznak az előterjesztésről. Kérdezi aljegyző urat, hogy az elmaradt villamos áram 

beszerzési előterjesztésről sikerült-e utána nézni a cégnek?  

 

Dr. Bacsárdi József: a kollégák azt írták, hogy december 31-én szerződésre került, tehát van 

még idő folytatni az eljárást.  

 

Pálffy Károly: kéri, hogy az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről szóló 

előterjesztést vegyék le és utána néznek a cégnek és visszakerül a képviselő-testület elé.  

 

Dr. Borugla Ossamah: vissza térhetnek az eredeti napirendhez? Mintha az orvosi alapellátás 

lehetőségét hallotta volna ki. 

 

Pálffy Károly: ez olyan, mint amit korábban mondott, a TOP forrásoknál.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: most nem épületre gondolt, hanem eszközökre, bármire, ami 

alapellátási, fejlesztés.  

 

Pálffy Károly: kéri a műszaki iroda vezetőjét, hogy pontosítsák.  

 

Fábián Róbert: egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása, közös önkormányzat székhely 

hivatalénak fejlesztése, felújítása. A pályázatnál látható, hogy aki az elmúlt 5 évben Uniós vagy 

hazi forrásból hasonló forrásból, hasonló célra, ugyan ezen ingat… Sok esetben kizárja azt a 

pályázót, aki már egyszer valamilyen pályázati forrásból ugyan erre az épületre támogatásba 

részesült.  

 

Pálffy Károly: javasolja a képviselő társaknak, hogy a képviselő-testületi bejelentéseket tegyék 

meg, amíg az előterjesztést megkapják.  

 

35. Napirend: 

Képviselői bejelentések 

 

Ivanics Imréné: a mostani esőzések miatt szeretne bejelentéseket és kértést megfogalmazni. A 

Bajcsy Zsilinszky utcában nincs vízelvezető árok. A páros oldalon lévő házak udvarát 

esőzésekkor elönti a víz. Mivel ez az utca nem szilárd burkolatú, még a hordalékot is beviszi a 

telkekre. Vizsgálják felül, hogy hogyan lehetne ebben az utcában a páros oldalon egy vízelvező 

árkot kialakítani, ami becsatlakozhatna a Rózsa utcai árokba. A másik pedig ennek az útnak az 

állapota. Kritikus állapotban van. Kéri, hogy kerüljön sor az út javítására. Csapadék víz 

problémát okozott az 1-es út melletti szántóföldeknél. A Bajcsy, a Körösi utcán, a Ravasz 
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László utcán ömlik, lehordva a hordalékot a Csabdi útra. Itt is valami megoldást kellene találni. 

A harmadik, a Galagonyás III. dűlőnek az útja. Szinte már járhatatlan. Olyan mély kátyú van 

benne, hogy személyautóval alig járható. Ennek is kéri a javítását. A mányi út felöli bejáratnál 

a híd alatt vezet egy út a dűlőútra az beszakadt, ott egy mély gödör van. Ez baleset veszélyes.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: a Szondi utcán szeretné, ha valami történne, mert rossz állapotban van. 

Ha egy kicsit gyorsabban próbálnak közlekedni ott, akkor az lehetetlen. A Rigó, a Törökverő, 

Dankó Pista utca is hasonló rossz állapotban van.  

 

Bálint Istvánné: szeretné kérni a hivataltól, hogy vizsgálják meg annak a tényét, hogy a 

gyerekeket az Ady Endre utcából a gördeszkás gyerekeket hova lehetne eltenni. Mert fontosak 

számukra a gyerekek, meg hogy a gyerekek szórakozzanak. Jó, hogy nem a számítógép előtt 

ülnek, vagy az okos telefont nyomogatják. De abban az utcában teljesen beszorul, megreked az 

a hang, amit a gördeszkázással keltenek. A lakók nyugalmát és az ott dolgozókat zavarja. Volt 

korábban arról szó, hogy a Bicske Szíve Parkba esetleg egy felületet adnának nekik. Azt kéri a 

hivataltól, hogy vizsgálják meg, hogy vagy a Gazdasági Szervezettel készíttessenek egy a 

gyerekek által egyeztetett eszközt, vagy ha ezt meg lehet vásárolni, ami nem kerül sokkal többe 

mint az elkészítés, akkor tegyék meg, hogy ezek a gyerekek minél előbb megkapják. Jön a nyári 

szünet, nyilván többet lesznek a szabadban. Itt tönkreteszik a járdát, megrongálták a lakóépület 

garázsát, volt az összefújkálás, szerinte kellene lépni. Hogy a nehézségek elmúljanak, a 

gyerekek jól szórakozzanak, az ott élők nyugalomban élhessenek. Köszöni. 

 

Pálffy Károly: egy köszönete lenne. Szeretné megköszönni mindenkinek, aki a Bicskei Napok 

rendezésében részt vállalt. Köszöni alpolgármester asszonynak a szervezésben nyújtott óriási 

feladatait, a Gazdasági Szervezetnek az előkészítő és a lebonyolításban a technikai segítséget, 

valamint a szervezésben, lebonyolításban a Művelődési Központnak és Könyvtárnak. Az 

intézmény vezetőknek, minden egyes munkavállalójuknak, illetve a Hivatal dolgozóinak, akik 

kivették a részüket. Nagyon szép és gazdag programmal látott Bicskei Napon vehettek részt, 

melynek a fénye a Fejér Megyei Közgyűlés itt tartotta a Megye Napját. Például állítva a várost 

a megye többi települése elé. Köszöni nekik is a csatlakozást a Bicskei Napokhoz. Bízik abban, 

hogy akik kilátogattak, azok jól érezték magukat. A visszajelzések alapján nagyon jól érezték 

magukat az emberek. Bízik abban, hogy jövőre egy hasonló színvonalú Bicskei Napokat tudnak 

megtartani. Köszöni még egyszer mindenkinek.  

 

Pálffy Károly: képviselő társak megkapták az előterjesztést a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. C. törvény alapján kiírt pályázaton való részvételről. Kérdezi a 

képviselő társakat, hogy kinek van hozzáfűzni valója? Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak.  

 

Ivanics Imréné: itt is van a bölcsődéről szó és a másikban is?  

 

Fábián Róbert: az egyik pályázatban több lehetőség van, abból kell kiválasztani melyiket, 

szeretnék. A bölcsődére a TOP-os pályázatból beadták. A maradékból kell majd választani.  

 

Bárányos József : lehetőséget lát óvodai fejlesztésre, de melynek két variációja is van. Az 

egyik egy kapacitás bővítéssel járó infrastruktúra fejlesztés, a másik egy kapacitás bővítés.  

 

Fábián Róbert: írták is az előterjesztésben, alcél mindegyik variáció. Óvoda fejlesztésnél van 

olyan alcím, melyhez jogerős építési engedélyt kértek. Június 16-ai beadási határidővel ha jól 

emlékszik.  
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Bárányos József: a hármasnál ez van megjelölve, az 1-es pontban. 

 

Fábián Róbert: az a pályázat címe. Ezen belül van több lehetőség. Ki kell számolni, hogy 

melyik fér bele. 

 

Pálffy Károly: Ezzel a döntéssel a lehetőséget biztosítják, illetve bővítésre, építésre nem 

kívánnak pályázatot benyújtani. Az óvodán belüli átalakítások jöhetnek szóba.  

 

Sulyokné Guba Judit: a benyújtási határidőket nézi. Az I-es kategóriában az önkormányzati 

feladat ellátási fejlesztésekről szólónál VI. hó 2-a a benyújtási határidő. A határozati 

javaslatban, ha jól látja 2016. június 10-e. Nézzék meg a határidőket.  

 

Bacsárdi József: nincs jelentősége.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: egy gondolat az óvodához. Ott az van, hogy kapacitás bővítéssel 

nem járó fejlesztések, felújítások, a továbbiakban óvoda fejlesztés. A fejlesztésben van terület.  

 

Bárányos József: erről muszáj most dönteni? Kb. 5 perc alatt nem lehet áttekinteni. Lehet, 

hogy csak az ő képességeit haladja meg a gyors áttekintés. Értelmezni sem tudja, nem hogy 

átlátni. Ha fontos, akkor döntsenek, de ha van lehetőség, akkor majd a jövő héten.  

 

Dr. Borugla Ossamah: kifutnak az időből, a lehetőségből, eddig az volt a baj, hogy nincs 

anyag, most meg hogy sok az információ. Mivel ez lehetőséget teremt, egyezzenek bele, bízzák 

meg a hivatalt, a polgármestert, hogy ahol lehetőség van, ott nyújtsák be a pályázatot. Legyenek 

túl ezen. Köszöni. 

 

Bárányos József: visszavonta a javaslatát.  

 

Pálffy Károly: kéri a képviselő társakat, hogy ha nincs több hozzáfűzni való, akkor 

szavazzanak. A városba plusz forrást tudnak hozni. Olyan pályázatokat fognak beadni, amik 

indokoltak és szükségesek. Kéri a képviselőket, aki az első határozati javaslatot elfogadja, az 

jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  

 

162/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. C. törvény alapján 

kiírt pályázaton való részvétel 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázaton részt kíván venni. 
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2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén a 

pályázati alcélt meghatározza, valamint arra, hogy a pályázat benyújtásáról 

intézkedjen. 

3. a pályázati alcél megvalósításához a 2015. évi költségvetés tartalék kerete terhére 

maximum 50% önerőt, maximum 25 millió Forint összegben biztosít. 

4. a pályázati alcél megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges kötelezettségvállalások aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2016. június 10. 

 

 

Pálffy Károly:aki a kettes határozati javaslatot elfogadja, az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  

 

 

163/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. C. törvény alapján 

kiírt pályázaton való részvétel 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pontja szerinti Önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések támogatásáról szóló pályázaton részt kíván venni. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén a 

pályázati alcélt meghatározza, valamint arra, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 

3. a pályázati alcél megvalósításához a 2015. évi költségvetés tartalék kerete terhére 

maximum 30% önerőt, maximum 15 millió Forint összegben biztosít. 

4. a pályázati alcél megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges kötelezettségvállalások aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2016. július 1. 

 

Pálffy Károly:aki a hármas határozati javaslatot elfogadja, az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  
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164/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. C. törvény alapján 

kiírt pályázaton való részvétel 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. pontja szerinti Óvodai 

kapacitásbővítést célzó beruházások támogatásáról szóló pályázaton részt kíván venni. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén a 

pályázati alcélt meghatározza, valamint arra, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 

3. a pályázati alcél megvalósításához a 2015. évi költségvetés tartalék kerete terhére 

maximum 30% önerőt, maximum 20 millió Forint összegben biztosít. 

4. a pályázati alcél megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges kötelezettségvállalások aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2016. június 15. 

 

Pálffy Károly:aki a négyes határozati javaslatot elfogadja, az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  

 

165/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. C. törvény alapján 

kiírt pályázaton való részvétel 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. d). pontja szerinti 

2. Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 

intézmények fejlesztése, felújítása támogatására 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén a 

pályázati alcélt meghatározza, valamint arra, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 

4. a pályázati alcél megvalósításához a 2015. évi költségvetés tartalék kerete terhére 

maximum 30% önerőt, maximum 15 millió Forint összegben biztosít. 

5. a pályázati alcél megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges kötelezettségvállalások aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2016. június 15. 
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Pálffy Károly: a nyílt ülést 10 óra 40-kor a képviselő-testületi ülést bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Bacsárdi József 

            polgármester                    aljegyző 


