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JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. augusztus 09.  1000  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor, jegyző 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezető 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségevetési Iroda vezető 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor, szervezési és jogi referens 

Stefanitsné Janek Réka, médiareferens 

Kollár-Vincze Viktória, civil- és sportreferens 

Dankó Anikó, ügyintéző 

Kósa László, Bicske Városi TV 

 

 

Pálffy Károly: Köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy 8 fővel 

határozatképesek. Máté János és Németh Tibor jelezte, hogy nem tud részt venni a képviselő-

testületi ülésen. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a napirendet, 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 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

222/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. augusztus 9-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 09-i rendkívüli, nyílt 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) A Búzakalász 66 Felcsút Kft. vízbekötési kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

2) A bicskei 0675/3 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

3) A képviselő-testület 2016. június 16-án megtartott ülése jegyzőkönyvének kijavításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Az Akácfa utcai bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

5) 2017-2018 évi intézményi- és közvilágítási árambeszerzésről  

Előterjesztő: polgármester 

 

6) Naperőmű-park építési beruházásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

7) A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program 

megvalósításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

8) A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről  

Előterjesztő: polgármester 

 

9) A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és 

csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

10) A bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrészének önkormányzati tulajdonba 

vételéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

11) A bicskei tanuszoda 2016. évi nyári karbantartásáról  

Előterjesztő: polgármester 
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1. Napirend: 

A Búzakalász 66 Felcsút Kft. vízbekötési kérelméről 
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A tulajdonos vízbekötési kérelmet nyújtott be a bicskei víziközmű 

szolgáltatóhoz, a Fejérvíz Zrt-hez. A bekötéshez minden esetben szükséges az önkormányzat, 

mint ellátásra kötelezett hozzájárulása. Tekintettel arra, hogy az ingatlanok hálózatos ivóvízzel 

való ellátása csak önkormányzati tulajdonú ingatlan igénybevételével lehetséges, így 

tulajdonosként is szükséges a hozzájárulás. A terv szerint a vezeték a bicskei 4209/6 hrsz-ú 

ingatlanon halad a járda alatt meglévő használaton kívüli acélcsövekbe fűzve, így nincs, vagy 

csak kismértékű földmunkára van szükség a vezeték fektetéséhez. Az ingatlan forgalomképes, 

nem közterület, a természetben útként funkcionál a földrészlet, ezért a vagyonrendelet szerint a 

hozzájárulás magadása a Gazdálkodási Bizottság véleménye alapján a képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik. A hozzájárulás megadása indokolt, a Kft tulajdonában lévő ingatlanokhoz 

a terv szerinti hálózati végpont van a legközelebb, a vezetékes vízellátás innen biztosítható. 

Mivel az önkormányzati tulajdonú ingatlanon már mért, vagyis magánvezeték halad keresztül, 

ezért indokolt vízvezetési szolgalom bejegyeztetése is a vezeték biztosítása érdekében. Ezt az 

előterjesztés a Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta. Megadja 

az elnököknek a szót.  

 

Bárányos József: Bizottságuk támogatta 3 igen szavazattal az előterjesztést.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Bizottságuk 3 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Pálffy Károly: Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Igari Léna: Örül, hogy napirenden van ez az előterjesztés, valószínű ez az előterjesztés választ 

ad a júliusi testületi ülésen feltett kérdésére ezzel a témával kapcsolatosan. Megjegyzi, hogy 

ahol ivóvíz van, ott szennyvíz is keletkezik, ezért megkérdezi, hogy a szennyvíz hálózatra 

történő rákötéssel mi lesz? 

 

Pálffy Károly: Ilyen információja nincs. Nem jelezte a tulajdonos.  

 

Igari Léna: Ha vizet vezetnek, akkor feltételezi, hogy épület is lesz. 

 

Pálffy Károly: Nincs információja erről.  

 

Igari Léna: Megköszöni a választ. 

 

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

jelezze.  

 

A napirendhez egy hozzászólás volt. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

223/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Búzakalász 66 Felcsút Kft. vízbekötése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. hozzájárul, hogy a Búzakalász 66 Felcsút Kft (8086 Felcsút, Fő u. 65.) a tulajdonában 

lévő bicskei 4214; 4220; 4221 hrsz-ú ingatlanok vezetékes vízellátása érdekében D63 

KPE vezetéket építsen ki a bicskei 4209/6 hrszú ingatlanon elhelyezkedő szolgáltatási 

végponttól a bicskei 041/6 hrsz-ú ingatlanon keresztül a saját tulajdonú ingatlanjaiig a 

Gulyás József (2067 Szárliget, Ady E. u. 60.) által készített vízbekötési terv szerint. 

2. a szolgáltatási végpont elhelyezkedéséből eredően szükségesnek tartja a vezeték 

nyomvonalára vízvezetési szolgalom bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. A 

szolgalom bejegyzésének – munkarészek, szolgáltatási díjak, illetékek – költségei a 

kérelmezőt terhelik. 

3. felkéri a Fejérvíz Zrt-t, hogy az önkormányzattal fennálló megállapodása értelmében a 

kérelmezővel megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződéssel egyidejűleg szedje be a 

közműfejlesztési hozzájárulást. 

4. felhatalmazza a polgármestert a vízbekötési kérelem, továbbá a szolgalom 

bejegyzéséhez szükséges okiratok aláírására. 

 

Határidő: 2016.08.26. 

Felelős: Polgármester 

 

 

2. Napirend:  

A bicskei 0675/3 hrszú ingatlan elővásárlási jogáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Dr. Szabó Réka ügyvéd Holló József István eladó és Tóth Tamás vevő 

képviseletében eljárva az önkormányzat nyilatkozatát kérte. Az adásvétel tárgya a bicskei 

0675/3 hrsz-ú, ingatlan. Ezzel kapcsolatban kérte az önkormányzat nyilatkozatát az ügyvéd, 

miszerint kíván-e élni az önkormányzat az elővásárlási jogával. 

Tekintettel arra, hogy az ingatlan Natura 2000 és Európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi területen helyezkedik el, a települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti 

meg. Az ingatlan környezetében az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik művelésre 

alkalmas (rész)ingatlannal és nem is folytat saját hatáskörben gazdálkodási tevékenységet, a 

saját tulajdonú termőföldjeit haszonbérlet formájában hasznosítja. A 2016-os év költségvetése 

ingatlan vásárlásra előirányzatot nem tartalmaz, ezért nem indokolt, hogy az önkormányzat 

éljen az elővásárlási jogával. Ezt az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Kéri az 

elnököt a döntés ismertetésére.  

 

Bárányos József : Változatlan formában elfogadásra javasolja a Bizottság.  

 

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

támogatja az előterjesztést, az jelezze.  
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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 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

224/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei 0675/3 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. nem kíván élni a bicskei 0675/3 hrsz-ú ingatlan Holló József István eladó és Tóth Tamás 

vevő közötti, 15/180-ad tulajdoni hányadú adásvétele során az elővásárlási jogával. 

 

 

Határidő: 2016.08.09. 

Felelős: Polgármester 

 

3. Napirend: 

A képviselő-testület 2016. június 16-án megtartott ülése jegyzőkönyvének kijavításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli jelzése alapján a pontosság és az 

utólagos visszakövethetőség miatt a képviselő-testület 2016 június 16-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvet javítani szükséges, mert egy határozatszám rosszul került 

feltüntetésre a jegyzőkönyvben. A javítás kormányhivatal által javasolt módja az, hogy a Bicske 

szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése, bővítése pályázattal 

kapcsolatos kérdésekről szóló 182/2016 (VI.16.) számú határozatát a képviselő-testület 

helyezze hatályon kívül és új számozással változatlan tartalommal ismételten hozza meg a 

döntést. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt. Aki az előterjesztést támogatja, 

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 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

225/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A képviselő-testület 2016. június 16-án megtartott ülése jegyzőkönyvének 

kijavításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 182/2016. (VI. 16.) 

számú  



6 
 

 

„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 

közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát meg 

kívánja ismerni azzal, hogy kizárólag a Képviselő-testület által véleményezett és jóváhagyott 

műszaki tartalom vonatkozásában írható ki közbeszerzési eljárás. 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2016. június 25.” 

 

szövegű testületi határozatát hatályon kívül helyezi, és a 2016 június 16. napján megtartott 

képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv javítása és pontosítása céljából ugyanabban a 

tárgykörben változatlan tartalommal az alábbi döntést hozza: 

 

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. 

 

 

4. Napirend 

Az Akácfa utcai bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Megállapodás alapján 9 db lakásra a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kapott 

határozatlan idejű bérlőkijelölési jogot a bicskei hivatásos állomány támogatása érdekében. Az 

elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a rendőrség részére biztosított lakások nincsenek 

folyamatosan kihasználva, a lakások közül 1-2 db hosszabb időre, további 1-2 db lakás 

időszakosan rövidebb időre üresen marad. Az üresen álló lakások az önkormányzatnak havonta 

legalább 50.000,- Ft bevétel kiesést jelentenek (elmaradt bérleti díj, közüzemi szolgáltatások 

fenntartásának alapdíja). A bevétel kiesés kapcsán megkeresték a Fejér Megyei Rendőr-
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főkapitányságot, azzal a javaslattal, hogy amennyiben nincsen rá igény, csökkentsék a 

bérlőkijelöléssel érintett lakások számát vagy az üresen álló lakások után a havi bérleti díjat 

fizessék meg. A megyei rendőr-főkapitány válaszában arról tájékoztatta, hogy a megállapodás 

módosítását támogatja. Javaslata szerint amennyiben az FMRFK bérlőkijelölési jogával 90 

napot meghaladóan nem él, úgy az önkormányzat a 91. naptól jogosult a lakás bérbeadására 

saját hatáskörben, azzal a feltétellel, hogy a bérlőkijelölési jog ezzel nem sérül. A 90 napos 

várakozási idő alatt esedékes bérleti díjat ez esetben az FMRFK megfizeti. Amennyiben az 

FMRFK a lakásra bérlőt jelöl ki, úgy az önkormányzat bérleti jogviszonyát köteles felmondani 

legfeljebb 3 hónapos felmondási határidővel. A javaslat első két feltétele támogatható, a 3. 

feltétel a jelenleg hatályos lakásrendeletünk értelmében – 3 éves határozott idejű bérlet – nem 

kivitelezhető, az önkormányzat megítélése szempontjából kockázatos. A bérlakások 

kihasználtságának javítása érdekében mindenképpen szükségesnek ítéli a hatályos 

megállapodás módosítását, ezért további egyeztetést javasol a bérlőkijelölési jog gyakorlójával, 

valamint mindhárom érdekelttel. Ezt az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság, valamint a 

Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta. Átadja az elnököknek a szót.  

 

Bárányos József: Bizottságuk egyetértett azzal, hogy polgármester úr további tárgyalásokat 

folytasson nevezett szervezetek képviselőivel. Fontosnak érzik azt is, hogy a határozati 

javaslatba bekerüljenek azok a pontok, amik a megkeresésbe szerepelnek. Úgy érzik, hogy 

nincs különösebb kockázat abban, hogy az első 90 napban üres lakás esetén a megyei 

főkapitányság átvállalja a bérleti díjnak a megfizetését. Illetve ezt követően, ha a lakásokat nem 

sikerül kiadni, akkor Bicske Város Önkormányzata adja ezeket ki. Természetesen azzal a 

feltétellel, hogy legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel ezeket a bérleti szerződéseket meg kell 

szüntetni, amennyiben a megyei főkapitányság dolgozókat tud kijelölni. A bérlőkkel ezeket a 

feltételeket előre közölni kell, hogy tudják, ez a kockázat fennáll. Megjegyzi, hogy amennyiben 

ezek a tárgyalások eredményesek lesznek, a lakásrendeletet ennek megfelelően módosítani 

szükséges. Bizottságuk három igennel támogatta.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Bizottságuk a határozati javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta. 

 

Pálffy Károly: Megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Igari Léna: A legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel kapcsolatban lenne kérdése. Elmondja, 

hogy nagyon telített az albérletek piaca, nehéz lakást bérelni. Ha valaki beköltözik egy lakásba, 

ahol legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésére, hogy a lakást elhagyja ha esetleg felmondják a 

bérleti szerződést, az szerinte eléggé kiszolgáltatott helyzetbe hozza a bérlőt. Megkérdezi, hogy 

a legfeljebb szót nem lehetne-e alku tárgyává tenni a rendőrkapitánysággal, hogy 3 hónap 

mindenképpen rendelkezésre álljon az ott lakónak. 

 

Pálffy Károly: Elmondja, hogy a bérlő tisztában van azzal, hogy ha kibérli a bérlőkijelölési 

joggal érintett ingatlant, akkor ez a felmondás bármikor bekövetkezhet, ha a bérlőkijelölési 

jogával él a Bicskei Rendőrkapitányság. Ha a bérbeadás pillanatában a feltételek tisztázva 

vannak, akkor nem okoznak majd problémát. Az is lehet, hogy valakinek pont ilyen rövidebb 

időre van szüksége bérlakásra, így azon is tudnak segíteni. Megkérdezi, hogy ez lehet konkrétan 

3 hónap vagy ragaszkodnak a legfeljebb 3 hónap szófordulathoz. Tájékoztatja a jelen lévőket, 

hogy ezek a lakások pályázati pénzből épültek, ennek az egyik feltétele az volt, hogy bizonyos 

számú ingatlant a rendőrségnek a rendelkezésére kell bocsátani. Folyamatosan probléma az 

üresen álló lakások utáni bevétel kiesés, illetve az hogy a közüzemi díjakat az önkormányzatnak 

fizetni kell, ha nem laknak a lakásban, akkor is. Nem lát több jelentkezőt, kéri, aki támogatja 

az előterjesztést, az jelezze.  
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A napirendhez egy hozzászólás volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

226/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Akácfa utcai bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. támogatja a Bicske Város Önkormányzata, a Belügyminisztérium, az Országos 

Rendőr- főkapitányság és a Fejér Megyeri Rendőr-főkapitányság között 2004. 

december 1-jén létrejött négyoldalú megállapodás módosítását. 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a bérlőkijelölési 

jog gyakorlójával, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével annak érdekében, 

hogy a bérlőkijelölés alá tartozó lakások mindegyike után az önkormányzat a havi 

bérleti díjat minden esetben bevételként megkapja. 

 

Határidő: 2016.09.09. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

5. Napirend 

2017-2018 évi intézményi- és közvilágítási árambeszerzésről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Képviselő-testület 180/2016. (VI. 13.) számú határozatában döntött arról, 

hogy az intézményeiben illetve a közvilágításhoz szükséges villamos energiát a Sourcing 

Hungary Kft közreműködésével a versenypiacról, közbeszerzési eljárás lefolytatásával szerzi 

be a 2017-2018 évekre. A megbízási szerződés aláírását követően a Sourcing Hungary Kft 

előkészítette az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat. A szükséges ellenőrzés és 

a műszaki tartalom összeállítását követően a dokumentációt véglegesítették, így annak 

jóváhagyása szükséges most. Kéri a képviselő-testület jóváhagyását a közbeszerzési eljárás 

megindításához. Ezt az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztési 

Bizottság tárgyalta. Megadja az elnököknek a szót.  

 

Bárányos József: A bizottságuk 3 igen szavazattal támogatja. Az előterjesztéshez szorosan 

nem kötődően egy kiegészítő javaslatot tett, tekintve, hogy a nagy viharok folyamatosan 

meghibásodásokat okoznak az áramhálózatban, így az áramellátás akadozik. Bizottságuk úgy 

gondolja, hogy célszerű lenne a karbantartási szerződések áttekinteni, felülvizsgálni, amelyek 

egyrészt a hálózati meghibásodásokra vonatkoznak, ott a szerződéses partner az EON, illetve a 

kisebb javításokra ott pedig egy szolgáltató cég a szerződéses partner. A Bizottságnak az volt a 

kiegészítő javaslata, hogy a következő bizottsági ülésre vegyék elő ezeket a szerződéseket és 

próbáljanak meg jobb feltételeket kiharcolni a rendelkezésre állási idő tekintetében. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: Bizottságuk támogatta a határozati javaslatot. 

 

Pálffy Károly: Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, aki a Gazdálkodási 

Bizottság javaslatával elfogadja az előterjesztést, aki támogatja, 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 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

227/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 2017-2018 évi intézményi- és közvilágítási árambeszerzés 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a 2017-2018 évre tervezett intézményi és közvilágítási árambeszerzés közbeszerzési 

dokumentációját – a határozat mellékletét képező eljárást megindító felhívás és ajánlati 

dokumentáció – jóváhagyja. 

 

2. a becsült értéket az I. rész tekintetében (intézményi áram) nettó 17.811.443,-Ft-ban, a 

II. rész tekintetében (közvilágítás) nettó 7.320. 900,-Ft-ban pontosítja. 

 

3. nyilatkozik, hogy az eljárás eredményeként létrejövő villamos áram vásárlásra a becsült 

értékeknek megfelelő mértékű fedezet rendelkezésre fog állni az önkormányzat, 

valamint az intézményei tárgyévi költségvetésében. 

 

Határidő: 2016.08.31. 

Felelős: Polgármester 

6. Napirend 

 Naperőmű-park építési beruházásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A 2014-ig lezárult pályázati támogatásokból jól látható, hogy a kormánynak 

kiemelt fontosságú a megújuló alapú villamosenergia-termelés támogatása. A 2014. évi 

pályázati időszak végén kihozott KEOP-.4.10.0 100% támogatási intenzitású pályázatok össz. 

keretösszege 12 milliárd forint volt, mellyel a napenergia hasznosító berendezések telepítésére 

kívánták ösztönözni a lakosságot, gazdasági társaságokat. Köszönhetően az elszámolási-, és 

engedélyezési folyamatok viszonylagos egyszerűségének a napelemes kiserőművek telepítése 

várhatóan a következő 2020-as pályázati ciklusban is kiemelt fontosságú lesz. A város 

rendelkezik megfelelő területtel 500 kW-os naperőmű telepítéséhez. Az előzetes helyszíni 

bejáráson a Bicske 015 hrsz-ú - rekultivált hulladéklerakó telep - területe tűnik 
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legalkalmasabbnak, így indokolt, hogy Bicske részt vegyen ilyen jellegű pályázatokon. A 

pályázaton való sikeres részvételhez az alábbi lépések megtétele szükséges: 

 Képviselő-testületi szándéknyilatkozat a pályázaton való részvételről (határozat) 

 Keretösszeg meghatározása a tervezésre (vagy újabb testületi döntés a beérkezett 

ajánlatok alapján) 

 Felhatalmazás a tervezővel kötendő szerződés aláírására, engedélyezési eljárás 

lefolytatására 

 Pályázat benyújtása 

A közeljövőben figyelni fogják ezeket a beruházásokat támogató kiírásokat és a határozati 

javaslatban található felhatalmazással egy pályázati felhívás megjelenését követően azonnal el 

tudják kezdeni a beruházás előkészítését, a tervezői ajánlatok beszerzését, időt nyerve ezzel. Az 

ilyen jellegű pályázatoknál viszonylag rövid időintervallum áll rendelkezésre a benyújtáshoz. 

Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta. 

Átadja a szót az elnököknek. 

 

Bárányos József: Bizottságuk támogatja az előterjesztést.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Bizottságuk is támogatta az előterjesztést.  

 

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

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

228/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Naperőmű-park építési beruházás 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 015 hrsz-ú ingatlan keleti részén 

naperőmű park építési beruházást kíván megvalósítani, amennyiben a pályázati feltételek 

lehetővé teszik. 

A sikeres pályázat előkészítése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás 

előkészítéséhez szükséges tervezői ajánlatokat beszerezze, a legkedvezőbb ajánlatot adó 

tervezővel a tervezési szerződést megkösse, az engedélyezési eljárást lefolytassa. 

 

Határidő:  2016. augusztus 30. 

Felelős:  Polgármester 
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7. Napirend 

A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program megvalósításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Nemzetgazdasági Minisztérium regisztrációt hirdetett a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elérhető Közösségi szinten irányított 

városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok 

(HACS) megalakítására, melyek regisztrációjáról a Képviselő-testület a 154/2016 (V.25.) 

számú határozatával döntött. A regisztrációs eljárás lezárult, a HACS regisztrálásra került. .A 

pályázat megvalósításának további lépése, a pályázat és az ahhoz szorosan kapcsolódó 

dokumentáció összeállítása, melyre ajánlatokat kértek. A beérkezett ajánlatokat megvizsgálva 

megállapították, hogy a GENIUS REGIO Kft. ajánlata a legkedvezőbb, ennek ára: 7.000.000,- 

Ft+ÁFA. Ahhoz, hogy ez a pályázat sikeres legyen, melyen akár 500 millió Ft-os támogatás is 

elérhető, fontosnak tartják, hogy a dokumentáció mielőbb elkészüljön. Az előterjesztést a 

Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, valamint a Humánerőforrások 

Bizottság is tárgyalta. Megkéri az elnököket, hogy ismertessék a bizottságok véleményét.  

 

Bárányos József: A Bizottság támogatja. Várhatóan egy 500 millió Ft-os potenciális 

pályázatról van szó, melyhez ennek a feladatnak az elvégzése szükséges és vélhetően ennek 

költsége a támogatási összegből elszámolható lesz. Abban bíznak, hogy város csak 

előfinanszírozza ezt a munkálatot.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Bizottságuk is támogatja az előterjesztést.  

 

Sulyokné Guba Judit: Bizottságuk 2 igen és 1 nem szavazattal támogatja az előterjesztést. 

 

Pálffy Károly: Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Igari Léna 

képviselőasszonynak. 

 

Igari Léna: Azt látja, hogy egy újabb tanulmány elkészítésére, pályázati dokumentáció 

összeállítására fog kifizetni 7 millió Ft-ot a város. Megkérdezi, hogy miért nem lehet ezt 

önkormányzaton belül, apparátuson belül megoldani. Szerinte lehetne erre helyben is embert 

szerezni. Úgy gondolja, hogy ha a helyben élő szakemberekkel folytatna konzultációt a város 

vezetése, akkor helyben is meg lehetne oldani ezeket a kérdéseket. 

 

Pálffy Károly: Jegyző úrnak megadja a szót. 

 

Fritz Gábor: Hivatalunk kapacitása véges, a pályázatokkal foglalkozó kollégák prioritási 

sorrendjében olyan pályázatok állnak legelöl, ahol a támogatási összeg jóval nagyobb, mint 

500millió Ft. 

 

Sulyokné Guba Judit: Elmondja, hogy rendkívül bonyolult a pályázat. Különböző fórumokat 

kell szervezni, lebonyolítani, konzultációkat kell szervezni, kérdőíveket szerkeszteni, a város 

lakosságához eljuttatni. Itt nem egyszerűen pályázatírásról van szó, hanem a helyi akciócsoport 

munkájának a segítése és koordinálása is idetartozik. A pályázatíró ajánlattételi soraiból 

kiderül, hogy az egész projekt lebonyolítását ő végzi. 
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Igari Léna: Az akciócsoport eredményessége abban fog megmutatkozni, hogy ez a pénz 

valóban a városba fog érkezni. Véleménye szerint a piacon működő pályázatírók sikerdíjért 

végzik tevékenységüket.  

 

Pálffy Károly: Vannak olyan pályázatok, melyek sikerdíjas pályázatírót igényelnek, illetve 

úgy lehet pályázatírót találni rá. Ez nem az a fajta pályázat. Ennek a pályázatnak a hozama 

nemcsak az az 500 millió Ft, hanem ennél sokkal több. A város közösségeinek megerősítése, 

építése ennél sokkal több hasznot hoz. Ezzel összehasonlítva, a 7.000.000,-Ft kevés. 

Nem lát több jelentkezőt, ezért kéri, hogy aki támogatja a döntést, az jelezze. 

 

A napirendhez három hozzászólás volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

229/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program 

megvalósításáról 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

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

megvalósításának előkészítésére, a pályázati dokumentáció és szükséges mellékleteinek 

összeállításával megbízza a GENIUS REGIO Kft-t (Ballószög, I. körzet 12., adószáma: 

23598634-2-03) 7.000.000,- FT+ÁFA vállalási áron. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy GENIUS REGIO KFT-vel a szerződést megkösse.  

 

Határidő:  2016. augusztus 31. 

Felelős:  Polgármester 

 

8. Napirend 

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki, a Nemzeti Szabadidős-

Egészség Sportpark Programban való részvételről. A pályázat keretében a 12.000 főt 

meghaladó lakosságszámú települések egyenként 4 db sportpark megvalósítására pályázhatnak. 

A sportparkok 4 kategóriába soroltak, ezek 40; 70; 90; és 150 m2 nagyságúak, kategóriánként 

előre meghatározott műszaki tartalommal rendelkeznek, talajburkolatuk gumi, az elhelyezendő 

eszközök száma 5; 7; 8 és 15 db. A pályázat keretében további lehetőség van 1 db, valamelyik 

sportparkhoz kapcsolódóan 1,25 m széles 200 vagy 400 méteres futókör kialakítására, melynek 

ára 30-35 e Ft+ÁFA/m, melyre legalább 50% önerőt kell vállalni. 

A Sportparkok helyszínéül az alábbi helyeket javasolja: 

1. Apponyi-Erkel u kereszteződés (KRESZ park) 150 m2 

2. Akácfa utca (BTC-nél) 1 db 150 m2  

3. Bicske Szíve park 2 db 150 m2 sportpark, ahol 1db 400 méteres futókör kialakítását 

javasolja, melyhez az önkormányzatnak az önerőt biztosítani kell.  
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Azt gondolja, hogy nagyon sokan kívánják a városban élők közül, hogy a pályázatban foglaltak 

megvalósuljanak. Az előterjesztést a Gazdálkodási, Város- és Vállalkozásfejlesztési, valamint 

a Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta. Kéri az elnököket, hogy ismertessék a bizottságok 

véleményét.  

 

Bárányos József: Bizottságuk két kiegészítést fogalmazott meg és 3 igen szavazattal támogatja 

ezt a pozitív előterjesztést. Az egyik, hogy a Bicske Szíve Parkba tervezett 2 db 150 m2-es 

területen különböző eszközök kerüljenek beépítésre. A másik pedig a határozati javaslat 

második pontjának módosítására vonatkozik, kérik, hogy a 9 millió Ft keret jelleggel kerüljön 

megállapításra, mert nem tisztázott, hogy a 400 m-es futókör kialakításánál a mértékegység 

folyóméter vagy méter. Kérik a Képviselő-testület támogatását.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Bizottságuk 3 igennel támogatja a határozati javaslatot az előbbi 

kiegészítéssel.  

 

Sulyokné Guba Judit: Bizottságuk is 3 igennel támogatja.  

 

Pálffy Károly: Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért kéri, hogy aki 

támogatja a Bizottság véleményével a határozati javaslatot, 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 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

230/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős-Egészség 

Sportpark Programban részt kíván venni, a program keretében 4 helyszínen (Bicske 

2842; 4209/20; 3131/6 és 3131/3 hrsz ingatlanok) kíván sportparkot kialakítani. A 

Bicske Szíve Parkban 1db 400 méteres futókört kíván kialakítani 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a programban való részvételhez szükséges 

intézkedéseket, kötelezettségvállalásokat megtegye, a futókör megvalósításához a 2016. 

évi költségvetés terhére keret jelleggel 9.000.000 Ft önerőt biztosít. 

3. Javasolja, hogy a Bicske Szíve Parkban elhelyezendő 2 db sportpark területén 

egymástól különböző eszközcsoportok kerüljenek elhelyezésre. 

Határidő:  2016. augusztus 15. 

Felelős:  Polgármester 

 

9. Napirend 

A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és 

csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről  

Előterjesztő: polgármester 



14 
 

 

Pálffy Károly: A Bicske Városi Óvoda intézményvezetője, 2016. július 5 -én kelt levelében 

azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy engedélyezze az intézményben a 

2015/2016. nevelési évre vonatkozóan a 2060 Bicske Árpád u. 13. szám alatt működő Csigabiga 

csoportban a maximális csoportlétszám túllépését. A hatályos jogszabályi előírások 

megengedik, hogy a Képviselő-testület a kérelemnek helyt adjon. Az előterjesztést a 

Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta, kéri elnök asszonyt, hogy ismertesse a bizottság 

véleményét.  

 

Sulyokné Guba Judit: 3 igen szavazattal támogatták az óvodavezető asszony kérelmét, 

tekintettel arra, hogy a létszám megállapításnál az SNI-s gyermekek kettőnek, illetve háromnak 

számítanak. 

 

Pálffy Károly: Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs jelentkező. Tájékoztatja a 

képviselőket, hogy jegyző úr jelezte, hogy intézményvezető asszony kizárásáról kell szavazni. 

Kéri, hogy érintettség miatt először képviselő asszony kizárásáról szavazzanak. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

231/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Iványi Ferenc Tivadarné képviselő döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Iványi Ferenc Tivadarné képviselőt 

a 251/2016. számú, „A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának 

meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről” szóló előterjesztést lezáró 

döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő:  2016. augusztus 09. 

Felelős:  Polgármester 

 

Pálffy Károly: Kéri, hogy aki az előterjesztést támogatja, az jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

232/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról 

és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a 2016/2017-es nevelési évben a Bicske Városi Óvodában indítható csoportok számát a 

következők szerint határozza meg: 

Bicske Városi Óvoda Árpád u. 13:                               5 csoport        

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája: 5 csoport        

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája:                  10 csoport               

 

2.   Bicske Városi Óvodában, a 2016/2017. nevelési évben az óvodai csoportokban a 

maximális csoportlétszám történő túllépését az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

 

Bicske Városi Óvoda 2060 Bicske Árpád u. 13                            Csigabiga csoport   21fő 

 

Határidő: 2016.08.31. 

Felelős: polgármester 

 

10. Napirend 

A bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrészének önkormányzati tulajdonba 

vételéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Ez az előterjesztés a volt Polgármesteri Hivatal épületéről szól. 

A Kormány határozatban döntött arról, hogy a Bicskei Járási Hivatal szervezeti egységeit új, 

korszerű irodaépületben helyezi el. Az új irodaépület felépítéséhez a Bicske, Szent István u. 7-

11. szám alatt lévő ingatlancsoportot választották ki. 

A hivatkozott kormányhatározat másik pontja a bicskei 1602/3 hrsz-ú, a természetben Bicske, 

Kossuth tér 14. alatti, osztatlan közös tulajdonban álló irodaépület állami finanszírozásban 

történő lebontására irányoz elő költséget, továbbá az állami tulajdoni hányad ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi. A volt Polgármesteri Hivatal – jelenleg a 

Bicskei Járási Hivatal törzshivatal – épületének 3 tulajdonosa van, Bicske Város 

Önkormányzata 1008/1548-ad, a Magyar Állam 516/1548-ad, a Magyar Telekom Nyrt. 

24/1548-ad arányban. Az állami vagyon kezelője – Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – 

legutóbbi levelében arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a kormányhatározat ellenére az 

önkormányzatnak a törvényben és végrehajtási rendeletében foglalt tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően be kell nyújtani a tárgyi ingatlan résztulajdonának tulajdonba 

vételére vonatkozó kérelmet. Az előterjesztést a Gazdálkodási és Város- és 

Vállakozásfejlesztési Bizottságok tárgyalták. Kéri az elnököket a vélemények ismertetésére.  

 

Bárányos József: Bizottságuk 3 igennel támogatja. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Bizottságuk is 3 igennel támogatja az előterjesztést. 

 

Pálffy Károly: Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs jelentkező, ezért kéri, hogy aki 

támogatja a határozati javaslatot, az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 



16 
 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

233/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrészének önkormányzati 

tulajdonba vételéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja, 

továbbá a Kormány 1754/2013. (X. 24.) számú határozatának 3. pontja alapján a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő bicskei 1602/3 hrsz-ú, irodaház megnevezésű ingatlan 516/1548-

ad tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. az ingatlanrészt az önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében előírt egészségügyi alapellátás elhelyezése 

érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni az 1. pontban hivatkozott 

kormányhatározat megvalósulását követően. 

3. vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ide értve a művelési ág 

szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

4. nyilatkozik, hogy az igényelt ingatlanrész nem áll 

örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura 2000 védettség alatt. 

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Polgármester 

 

11. Napirend 

A bicskei tanuszoda 2016. évi nyári karbantartásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Az idén 7 éves a Tanuszoda, mellyel rendeltetésének megfelelően az 

úszásoktatási és a nagyközönség úszási, kikapcsolódási igényeit ki tudtuk elégíteni. A használat 

során folyamatos karbantartási, javítási feladatok jelentkeznek, melyek vagy a természetes 

elhasználódásból eredő felújításokat, vagy egyszerűen a soros időszaki cserét jelentik. Az 

üzemeltetővel közösen megvizsgálták az egyes szerkezeti egységek állapotát, és meghatározták 

azon feladatokat, melyeket a 2016. augusztus 21-i leállást követően a további biztonságos 

üzemeltetés fenntartásának érdekében el kell végezni. Az üzemeltető a fentieknek megfelelően 

összeállította a zárva tartás alatt elvégzendő munkák, pótlások, felújítások javaslatát. A 
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javaslatot műszakilag áttekintették, az ott felsorolt beszerzések és javítások indokoltak. A 

javaslatban szereplő költségtervezet a piaci viszonyoknak megfelelő mértékű, elfogadható. A 

javaslatot a Gazdálkodási és Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta. Kéri az elnököket, hogy 

ismertessék a bizottsági javaslatokat.  

 

Bárányos József: Ez évről évre előkerülő feladat, az uszoda technikai értelemben vett 

biztonságos üzemeltetése és egészségügyi értelemben vett biztonságos üzemeltetése miatt 

elkerülhetetlen. A Bizottság 3 igen szavazattal támogatja az előterjesztést.  

 

Pálffy Károly: Megköszöni és megadja a szót a Humánerőforrások Bizottság elnökének.  

 

Sulyokné Guba Judit: Bizottságuk év elején már döntött az uszoda nyári bezárásának 

időpontjáról, a jelenlegi előterjesztést 3 igennel támogatja.  

 

Pálffy Károly: Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs jelentkező, ezért kéri, hogy aki 

támogatja 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 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

234/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei tanuszoda 2016. évi nyári karbantartása 

Bicske Város Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft által a Bicskei 

Tanuszoda 2016. évi nyári karbantartási munkákra adott ajánlatát a határozat melléklete 

szerint. 

2. megbízza az 1. pont szerinti karbantartási és felújítási munkák elvégzésével a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft-t. 

3. A kivitelezési munkákat a 2016. augusztus 21. (vasárnap) – szeptember 2. (péntek) 

közötti, tervezett üzemszünet idején kell elvégezni. 

4. az 1. pont szerinti feladatok ellátásának költségére – 2.436.000.-Ft + Áfa – a 2016. évi 

költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosít fedezetet. 

5. a fizetési határidőt a számla kiállításától számított 15 napban határozza meg, számla 

csak a teljesítésigazolással együttesen nyújtható be. 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést megkösse. 

 

Határidő: 2016. augusztus 20. 

Felelős: Polgármester 

 

Pálffy Károly: Megköszöni a munkát és a rendkívüli, nyílt ülést 1035 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

           Pálffy Károly        Fritz Gábor 

                      polgármester                       jegyző 


