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. július 15. 830

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Ivanics Imréné képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor, jegyző
Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezető
Fábián Róbert, Műszaki Iroda vezető
Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségevetési Iroda vezető
Hegedűs Viktória, szervezési ügyintéző
Dr. Hekman Tibor, szervezési és jogi referens
Stefanitsné Janek Réka, médiareferens
Kósa László, Bicske Városi TV
Pálffy Károly: köszönti képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy 11 fővel
határozatképesek. Ivanics Imréné jelezte távolban maradását betegsége miatt. Bemutatja Fritz
Gábort, Bicske Város jegyzőjét. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a napirendet,
jelezze.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
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219/2016. (VII. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2016. július 15-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 15-i rendkívüli, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1) A helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
2) „Bicske-Tarján települések közötti kerékpárút építése” elnevezésű projekttel
kapcsolatban Együttműködési Megállapodás megkötése
Előterjesztő: polgármester
3) A TOP-5.1.2-15/2015. „Helyi foglalkoztatási együttműködések” projekttel kapcsolatos
együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: polgármester

1. Napirend:
A helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet
szerint Bicske Városáért Közösségi Díj kitüntetést évente egy alkalommal, egy szervezetnek
lehet adományozni. A Város- és Vállalkozásfejlesztés legutóbbi soros ülésén felmerült, hogy
szűnjön meg a kitüntető szervezetek mennyiségére vonatkozó korlátozás. A módosítás Bicske
Városáért Közösségi Díj kitüntető szervezetek esetében szünteti meg a szervezetek számára
vonatkozó korlátozást és teszi egyszerűbbé, illetve lehetőséget ad arra, hogy egy évben ne csak
egy szervezetet tudjanak kitüntetni. További módosítások is vannak. Az egyik a tűzoltóságot
érinti, a másik az önkormányzatot. Mindkét esetben az elnevezés került pontosításra. A rendelet
módosítást az SZMSZ szerint a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta. Kéri a
Város- és Vállalkozási Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági döntést.
Iványi Ferencné: a bizottság támogatta a rendelet módosítását.
Pálffy Károly: kéri a kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a képviselőtestület tagjait, aki támogatja a rendelet módosítását, jelezze.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 3/2016. (I.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Napirend:
„Bicske-Tarján települések közötti kerékpárút építése”
kapcsolatban Együttműködési Megállapodás megkötése
Előterjesztő: polgármester

elnevezésű

projekttel

Pálffy Károly: Magyarország Kormánya határozatban döntött arról, hogy forrást biztosít a
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére az „Etyek
Gasztrosétány és új településközpont létrehozása” valamint a „Bicske-Tarján települések
közötti kerékpárút építése” című projekt megvalósításával kapcsolatos beruházások
realizálása érdekében. A beruházással létrehozott vagyon tulajdonjoga a beruházással érintett
önkormányzatot illeti, azonban a projekt megvalósítása után a kerékpárút üzemeltetése során
felmerülő fenntartási és karbantartási feladatokat a helyi önkormányzatoknak kell vállalniuk
az üzemeltetés tekintetében, a projekt befejezését követő 5 évben. A projekt megvalósításához
és fenntartásához szükséges az Együttműködési Megállapodás megkötése. Megnyitja a
napirend felett a vitát.
Dr. Bourgla Ossamah: az 1. számú főút és a horgásztó közötti szakasz mit takar?
Pálffy Károly: a tábor állástól a régi Budai úttól indulva a kettes gyűrűn keresztül halad végig
a Mányi útig. A Mányi útnál a volt Viadom területén keresztül a patak partján, a patak gátjának
részbeni megerősítésével az autópálya alatt egy átvágással kerül átvezetésre és megy Csabdin
keresztül egészen Tarjánig a kerékpárút.
Dr. Bourgla Ossamah: az 1. számú főút melyik részéről indul a kerékpárút?
Pálffy Károly: ahogyan kiérnek a Kanizsai úton Bicskéről. Ott van egy nagyobb kereszteződés.
Egyrészt rá tudnak kanyarodni az 1-es főútra, másrészt, ha keresztülmennek a kereszteződésen,
akkor a régi Budai útra térnek rá. Onnan indulna balra az út. Ahol a fatelep van, ott menne a
kerékpárút. Annak az útnak a megépítése is szerepel a projektben, illetve a kettes dűlőnek az
építése is.
Igari Léna: a kerékpárút fenntartása, illetve karbantartása meddig érinti Bicske
Önkormányzatát?
Pálffy Károly: az önkormányzati közigazgatási határ az, ami a későbbiekben Bicske Város
Önkormányzatára kötelezettségeket ró.
Igari Léna: hogyan kell az értelmezni, hogy a felek minden ügyet, kérdést bizalmasan
kezelnek, harmadik személy részére információt nem adnak át? A megállapodás megkötése
után erre a projektre nem fognak rálátni?
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Pálffy Károly: a megállapodás pontosan azért készült, hogy legyen az önkormányzatnak
beleszólási lehetősége.
Igari Léna: a továbbiakban zárt képviselő-testületi ülésen kerülhet szóba a napirend?
Pálffy Károly: ez egy jogi forma. Nem gondolja, hogy bármi olyan dolog lenne ebben a
projektben, ami nem hozható nyilvánosságra.
Igari Léna: akkor miért van benne a megállapodás tervezetben?
Fritz Gábor: egy tervezetről beszélnek. Ezen még lehet változtatni. Az előbb már felmerült,
hogy nem túl egzakt módon van meghatározva az út vonalvezetése sem, ezért el fogják kérni a
nyomvonalat. Utána fognak járni az előbbi kérdésnek is.
Bárányos József: szerepel a megállapodásban, hogy a felek üzleti titok alatt a Ptk.
rendelkezéseiben meghatározott fogalmakat értik. Ez rendezi ezt a dolgot. Nem az
önkormányzat a harmadik fél, hiszen az aláírók között szerepel Bicske Város Önkormányzata.
Nem lát ebben semmi rendkívülit. Bármilyen üzleti vállalkozásban vannak olyan információk,
amelyek nem tartoznak a nyilvánosságra, sem harmadik félre, mert sérthetik az érdekeiket.
Dr. Bourgla Ossamah: ez abban az esetben igaz, amikor nem közpénzről van szó. Az
útvonalon lehet-e módosítani? Nem lehetne Felcsút települést is bevonni ebbe a projektbe? Az
ott élők el tudnának jutni a munkahelyükre kerékpárral, nem kellene a 100-as úton
gyalogolniuk.
Pálffy Károly: TOP-os pályázat keretében a településen belüli kerékpárút fejlesztésre is adtak
be pályázatot. Ez a pályázat a körforgalomtól indulva a nagyállomásig tart. A modern
közlekedési csomópont megépítésével egy aluljáró kerül megépítésre, amin szintén kerékpáros
közlekedés lesz lehetséges. Ezen az útvonalon tudják becsatlakoztatni Felcsút települést. A
kormányzati döntésben meghatározott területen lehet az utat kiépíteni. További hozzászólás
hiányában, kéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
220/2016. (VII. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: „Bicske-Tarján települések közötti kerékpárút építése” elnevezésű projekttel
kapcsolatban Együttműködési Megállapodás megkötése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bicske-Tarján települések közötti
kerékpárút építése” elnevezésű projekt megvalósítása és fenntartása érdekében jelen határozat
1. melléklete szerinti Együttműködési Megállapodást elfogadja és felhatalmazza a
Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
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Bicske Város Önkormányzata a projekt megvalósítása után a kerékpárút üzemeltetése során
felmerülő fenntartási és karbantartási feladatokat vállalja, ennek költségeit az üzemeltetésre
történő átadástól számítva a projekt befejezését követő 5 éven keresztül viseli és az utak és
járdák fenntartására, karbantartására fordítható összeg tervezésekor figyelembe veszi.
Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Polgármester

3. Napirend:
A TOP-5.1.2-15/2015. „Helyi foglalkoztatási együttműködések” projekttel kapcsolatos
együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: a Fejér Megyei Kormányhivatal a „Helyi foglalkoztatási együttműködések”
elnevezésű pályázati felhívás alapján pályázatot kíván benyújtani a bicskei járás területén
megvalósuló foglalkoztatási együttműködések megvalósítása érdekében. A felhívás alapján a
Fejér Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumvezető felkérte Önkormányzatunkat, mint a
járásszékhely önkormányzatát, hogy a felhívásban szereplő, kötelező konzorciumi
partnerként közös együttműködésben valósítsuk meg a programokat a bicskei járást érintő
foglalkoztatási nehézségek csökkentése érdekében.
A Kormányhivatal előzetes tájékoztatása alapján a pályázat keretében 180-185 millió Ft
(100% támogatási intenzitás mellett) lehívására nyílik lehetőségünk, melynek célja, hogy a
helyi szinten létrejövő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok)
hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. A projekt megvalósításához
szükséges az Együttműködési Megállapodás megkötése.
Igari Léna: ez munkahelyek létrehozásával is fog járni?
Pálffy Károly: ebben a pályázatban munkahely teremtés nincs. A pályázat célja, hogy bizonyos
számú, nehezen integrálható személyt elvezessen a munka világába. Ez nem a közcélú
foglalkoztatás fogalmát jelenti. A mindennapi munkába tudja az embereket elvezetni.
Elsősorban képzések megvalósítását szeretnék elérni, amelyek a vállalkozások számára
szükségesek.
Igari Léna: az ECHO Innovációs Műhely meg fogja tartani a képzéseket?
Pálffy Károly: igen. További hozzászólás hiányában, kéri a képviselő-testület tagjait, aki
támogatja az együttműködési megállapodás megkötését, jelezze.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
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221/2016. (VII. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: TOP-5.2.1-15/2015 „Helyi foglalkoztatási
kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötése

együttműködések”

projekttel

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.2.1-15/2015 „Helyi foglalkoztatási
együttműködések” pályázati felhívás keretében a Fejér Megyei Kormányhivatallal
konzorciumban pályázatot kíván benyújtani, ennek érdekében a jelen határozat melléklete
szerinti Együttműködési Megállapodást elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert az
Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Polgármester
Pálffy Károly: megköszöni a munkát és a rendkívüli, nyílt ülést 9 órakor bezárja.
.
K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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