
JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. június 16-án. 900  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Bacsárdi József, aljegyző 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségevetési Iroda vezető 

Dr. Hekman Tibor, szervezési és jogi referens 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka, médiareferens 

Nagy Attila, BGSZ igazgató 

Teszár Tamás, Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 

Kósa László, Bicske Városi TV 

 

Pálffy Károly: Köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Még egy napirendi pontot 

javasol felvenni Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése, 

bővítése pályázattal kapcsolatos kérdésekről szólót. Itt a Nemzeti Fejlesztési Iroda, aki kezeli 

ezt a pályázatot, illetve a beruházást, kérte, hogy egy együttműködési megállapodást kell kötni 

velük. Ezért kéri ezt a napirendi pontot is felvenni a mai képviselő-testületi ülésre. Aki ezzel a 

módosítással egyetért, a napirendet elfogadja, az jelezze.   

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta az 

alábbi napirendet:  
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Az elfogadott döntés:  

 

182/2016. (VI. 16.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A 2016. június 16-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 16-i rendkívüli, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) A Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

2) Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése, bővítése 

pályázattal kapcsolatos kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend: 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzatának Kormány által nyújtott segítséggel 100 %-os 

tulajdonába került a régi Schaubacher Bicske Kft, amely most már Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

néven végzi a hulladékszállítási közszolgáltatást. Összesen 100 ezer lakos hulladék szállítását 

végzi. A hulladékkezelési rendszer átalakítása folyamatban van jelenleg is. A 

hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának egyik célja, hogy a jelenleg a 

hulladékgazdálkodásban fellelhető párhuzamosságokat felszámolja, megszüntesse, így 

hatékonyabb, a kapacitásokat jobban kihasználó nonprofit hulladékgazdálkodó cégek lássák el 

a közszolgáltatást. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. jelentős súllyal rendelkezik a 

hulladékszállítási piacon, a közszolgáltatást hatékonyan látja el. A Zöld Bicske Nkft. a 140 

közszolgáltatóból a 29-dik helyen van. Ahhoz, hogy a feladatát a jogszabályi változásoknak 

megfelelően továbbra is el tudja látni, szükség van, hogy a szolgáltatási terület nagyobb legyen. 

A nagyobb terület értelemszerűen nagyobb bevételt is jelent a Kft-nek. Nagyobb területen 

fenntarthatóbbá válik és a mérlege is ezáltal javul. Ahhoz, hogy minél rövidebb idő alatt sor 

kerülhessen arra, hogy az ellátási területen lévő települések a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel 

közszolgáltatási szerződést köthessenek, szükség van arra, hogy az ellátási területen lévő 

települések üzletrészt vásároljanak a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-ben. Ahhoz, hogy az inhaus 

szerződések megköthetők legyenek, szükség van arra, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

közszolgáltatási tevékenységből származó bevételek 80 %-a olyan önkormányzatok által 

lefedett ellátási területről érkezzen, amely önkormányzatoknak része van a Zöld Bicske 

Nonprofit Kft.-ben. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje 54.000.000 Ft. A jegyzett 

tőkéből maximum 2.000.000 Ft-ot javasolnak eladásra azoknak a településeknek, akikkel a 

jövőben a Zöld Bicske Nkft. a szolgáltatási területét növelni szándékozik, vagy amely 

területeket a jövőben is meg kíván tartani. Az eladásra kerülő üzletrészek településenként 

legfeljebb 100.000 Ft névértékűek. A maximum 2.000.000 Ft törzsbetét eladása nem éri el a 4 

%-ot, nem befolyásolja érdemlegesen Bicske Város Önkormányzat tulajdonosi jogait. 

Biztosítékként és célszerűségi okként érdemes beépíteni feltételeket az adásvételi szerződések 

hatálybaléptetéséhez. Mégpedig azt, hogy az üzletrész átruházási szerződések csak abban az 
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esetben léphetnek hatályba, amennyiben annyi önkormányzat vásárol a Zöld Bicske Nkft. 

törzsbetétjéből, amennyi ahhoz szükséges, hogy a Zöld Bicske Nkft. a közszolgáltatási 

tevékenységéből származó bevételének 80 %-a törzsbetéttel rendelkező önkormányzatok által 

lefedett ellátási területről származzon. A feltétel beépítése azért szükséges, mivel amennyiben 

a 80 %-os korlátot túllépni nem sikerül abban az esetben nem lehetségesek az inhaus 

szerződések megkötése. Biztosítékként érdemes visszavásárlási garanciát is kikötni az 

üzletrészhez, arra az esetre, amennyiben bármilyen okból nem jön létre a közszolgáltatási 

hulladékszállítási szolgáltatási szerződés. Az üzletrészt a polgármester egyoldalú nyilatkozattal 

visszavásárolhatja az eladáskori névértéken, azaz maximum 100 ezer forintos áron. A 

visszavásárlási jogot az önkormányzat a közszolgáltatási szerződés megkötésének elmaradása 

vagy meghiúsulása esetén gyakorolhatná. Kéri az előterjesztés támogatását a képviselő-testületi 

ülést megelőzően a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, további 

javaslatokat fogalmazott még meg. Kéri ennek ismertetését.  

 

Bárányos József : Tisztelt képviselő-testület! Tárgyalta a bizottság ezt a napirendi pontot és a 

határozati javaslat 3-as és 4-es pontjában kér apróbb változtatásokat. A 3-as pontban 

módosítást, a közszolgáltatási feladat vagy tevékenység helyett: szolgáltatási tevékenység, vagy 

csak tevékenység. Annyiban módosul a mondat, hogy az éves nettó árbevétel 80 %. Két komoly 

biztosíték is beépítésre kerül az eladás kapcsán. A 4-dik pontban még egy erősítő módosítást 

kér a bizottság. A visszavásárolhatja, szó helyett a visszavásárolja kifejezést szeretnék 

használni. A bizottság ezekkel a módosításokkal 4 igen szavazattal támogatja az előterjesztést. 

Lehetőség szerint a szükséges eladások csak azt a mértéket érjék el, amennyi a céljaik 

eléréséhez fontos. Nem feltétlenül kell egy önkormányzat részére 100.000,- Ft-os törzsbetétet 

értékesíteni, több önkormányzat közösen is megvásárolhat 1-1 ilyen törzsbetétet. Köszöni a 

szót.  

 

Pálffy Károly: látszik az, hogy minimális tulajdonrész eladással teljes mértékben meg tudják 

tartani a befolyásukat a Zöld Bicske Nonprofit Kft-ben. Aki arra gondol, hogy bármilyen 

irányítási lehetőséget átadnak, az nem így van. A kisebb települések önkormányzatai nem is 

biztos, hogy tudják vállalni ezt a 100.000,- Ft-os vásárlási lehetőséget. Ezzel szeretnék őket 

segíteni abban, hogy kisebb résszel, de be tudjanak csatlakozni. Megnyitja a napirend felett a 

vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, aki támogatja a bizottság javaslataival az előterjesztést az, 

jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Az elfogadott döntés:  

 

183/2016. (VI. 16.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

legfeljebb 2 millió Ft névértékű üzletrészt a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-ben lévő törzsbetétjéből 

értékesítsen a Zöld Bicske Nonprofit Kft. ellátási területének növelése érdekében jelen 

határozat 1. melléklete szerint, azzal, hogy  

1. egy önkormányzat legfeljebb 100.000 Ft értékű törzsbetétet szerezhez meg,  
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2. a képviselő-testület kinyilvánítja, hogy kizárólag az önkormányzati célok eléréséhez 

szükséges üzletrészt kívánja értékesíteni, 

3. a felhatalmazás az üzletrész megosztására és több önkormányzattal, mint vevővel 

történő szerződéskötésre is kiterjed. 

4. az üzletrész átruházásáról szóló szerződések csak abban az esetben lépnek hatályba, 

amennyiben annyi önkormányzat vásárol a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjéből, 

amennyi ahhoz szükséges, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. éves nettó árbevételének 

80 %-a a törzsbetéttel rendelkező önkormányzatok által lefedett ellátási területről 

származzon. 

5. amennyiben bármely okból nem jön létre egy üzletrészt vásárló önkormányzat és a Zöld 

Bicske Nonprofit Kft. között hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés, akkor az 

üzletrészt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:224. §-a alapján a 

Polgármester egyoldalú nyilatkozattal visszavásárolja az eladáskori értéken. 

 

Határidő:  2016. augusztus 31. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

2. Napirend:  

Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése, bővítése 

pályázattal kapcsolatos kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: Bicske Város szennyvízhálózat bővítésére 1,3 milliárd forintban részesült a 

magyar államtól. A tejes projekt kivitelezésére az állami tulajdonú Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. a jogosult. A beruházást két szakaszos eljárás keretében lehet 

lebonyolítani. Az árubeszerzésre és építési beruházásra vonatkozóan a Kft. 

keretmegállapodásos eljárás került megindításra. A második szakaszban a projekt műszaki 

tartalmának véglegesítése került sor. A kft. azt kérte, hogy önkormányzatunk döntsön az 

ügyben, hogy felhatalmazza a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nft-t, a keret-megállapodásos 

eljárások lefolytatására. A felhatalmazás megadása nélkül nem lehet megindítani a szükséges 

eljárásokat. Mivel az eljárás második szakaszámban már a konkrét műszaki tartalom 

meghatározásra kerül sor, ezért indokolt, hogy a képviselő-testület határozatba foglalja, hogy a 

műszaki tartalom vonatkozásában a képviselő-testület jóváhagyása szükségeltetik. Ezt az 

előterjesztést is tárgyalta a Gazdálkodási Bizottság.  

 

Bárányos József: egy apró módosítási javaslattal éltek, a határozati javaslat második pontjában 

a közbeszerzési eljárásért az eljárás kifejezést kérik használni. Indokolatlan, nem szükséges 

hozzá.  

 

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

támogatja a határozati javaslatot az jelezze.  

 

 

 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Az elfogadott döntés:  

 

184/2016. (VI. 16.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése, bővítése 

pályázattal kapcsolatos kérdésekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske szennyvízhálózatának és 

szennyvíztisztító telepének fejlesztése, bővítése megnevezésű projekt megvalósítása érdekében 

a jelen határozat 1. melléklete szerinti Felhatalmazó nyilatkozatot elfogadja és felhatalmazza a 

Polgármestert a Felhatalmazó nyilatkozat aláírására. 

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító 

telepének fejlesztése, bővítése tárgyában kiírandó kivitelezési munkálatokra irányuló eljárás 

megindítását megelőzően az eljárás műszaki tartalmát meg kívánja ismerni azzal, hogy 

kizárólag a Képviselő-testület által véleményezett és jóváhagyott műszaki tartalom 

vonatkozásában írható ki eljárás. 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2016. június 25. 

 

 

Pálffy Károly: a rendkívüli nyílt ülést 9 óra 20-kor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Bacsárdi József 

            polgármester                    aljegyző 


