
1 

 

JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendes, nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. szeptember 28. 830  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dr. Hekman Tibor szervezési és jogi referens 

Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző 

Kósa László Bicske Városi TV 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Szabó Ágnes Kapcsolat Központ igazgatója 

Gulyás József Fejérvíz Zrt. 

Dr. Balogh Gyula Bicskei EÜ. Központ igazgató-főorvos 

Szoboszlai Enikő Bicskei EÜ. Központ gazdasági vezető 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló 

Szabó Erzsébet Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

  

Pálffy Károly polgármester köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, 

hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Dr. Bourgla Ossamah, Igari Léna és Heltai 

Zsolt képviselő nincs jelen a testületi ülésen. 

A kiküldött napirendi pontokhoz javasolja felvételre a 2016. október 6-i ünnepi programról, a 

Bicske, Tölgyfa utcai szelektívhulladék lerakó sziget megszüntetéséről, a 2016/2017-es neve-

lési évben óvodai csoportlétszám túllépésnek engedélyezéséről, Fúvószenekari Egyesület szék-

hely használati engedélyezéséről, Bicskei Önkéntes Tűzoltóság székhely és névhasználat enge-

délyezéséről, Bicske, Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogáról 

szóló pályázat bírálatáról, valamint a Bicske Városi Konyha vezetői pályázat véleményezése 
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céljából bizottság létrehozásáról szóló előterjesztéseket. További javaslata a napirendek sor-

rendjére, hogy a székhelyhasználat, valamint a névhasználat engedélyezéséről szóló előterjesz-

téseket a 9. napirendet követően tárgyalja a testület.  

Ezzel a kiegészítéssel kéri a képviselő-testületet, fogadja el a napirendi pontokat.   

 

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:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

251/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. szeptember 28-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-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) Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

4) Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  
  Előterjesztő: polgármester 

 

5) Kapcsolat Központ szabályzatairól és megállapodásairól 
  Előterjesztő: polgármester 

 

6) A Bicskei víziközmű rendszerek 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

(GFT) 
  Előterjesztő: polgármester  

 

7) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csat-

lakozásról 
  Előterjesztő: polgármester 

 

8) Testvérvárosi Megállapodás Jóváhagyásáról 
  Előterjesztő: polgármester 

 

9) Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/C 4. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszo-

nyáról  
  Előterjesztő: polgármester 

 

10) Székhelyhasználat engedélyezéséről  
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  Előterjesztő: polgármester 

 

11) Névhasználat engedélyezéséről  
  Előterjesztő: polgármester 

 

12)  Székhely használat engedélyezéséről (Fúvószenekari egyesület) 

Előterjesztő: polgármester 

 

13) Székhely és névhasználat engedélyezéséről (Bicskei Önkéntes Tűzoltóság) 

Előterjesztő: polgármester 

 

14) A Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola támogatási kérel-

méről  
  Előterjesztő: polgármester 

 

15) Bicskei Kertvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület támo-

gatási céljának módosításáról  
  Előterjesztő: polgármester 

 

16) A Bicskei Római Katolikus Plébánia támogatási kérelméről 
  Előterjesztő: polgármester 

 

17) Pénzeszköz elkülönítéséről ingatlanvásárláshoz  
  Előterjesztő: polgármester 

 

18) A Bicske Építő Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról  
  Előterjesztő: polgármester 

 

19) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszá-

molójának elfogadásáról 
  Előterjesztő: polgármester 

 

20) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszá-

molójának elfogadásáról  
  Előterjesztő: polgármester 

 

21) A Bicske Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. első félévi beszámoló-

jának elfogadásáról  
  Előterjesztő: polgármester 

 

22) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2016. I. félévi beszámolójáról 
  Előterjesztő: polgármester 

 

23) Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezett-

ségéről  
  Előterjesztő: polgármester 

 

24) A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásá-

ról 
 Előterjesztő: polgármester 

 

25) A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 
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  Előterjesztő: polgármester 

 

26) 2016. október 6-i ünnepi programról 

Előterjesztő: polgármester 

 

27) Bicske, Tölgyfa utcai szelektívhulladék lerakó sziget megszűntetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

28) A 2016/2017-es nevelési évben óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezésé-

ről 

Előterjesztő: polgármester 

 

29) Bicske Városi Konyha vezetői pályázat véleményezése céljából bizottság létreho-

zásáról 

  Előterjesztő: polgármester 

 

30) Képviselői bejelentések 

  Előterjesztő: polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 28. 

Felelős: polgármester 

 

1. napirendi pont: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  
  Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2016. június 29. zárt ülésen 

döntött a képviselő-testület a május hónapban megállapított szociális támogatásokról, méltá-

nyossági kérelmekről, kitüntető címekről, bérleti jogviszony megújításáról és részletfizetés en-

gedélyezéséről, ingatlan adás-vételéről, Egészségügyi Központ Felügyelő Bizottság tagjainak 

tiszteletdíj megállapításáról, Zöld Bicske Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak tiszte-

letdíj megállapításáról. 

2016. augusztus 9-i zárt ülésen a képviselő-testület lakás pályázatot bírált el, valamint kitüntető 

cím adományozásáról döntött. Döntött továbbá a képviselő-testület lakásbérlet megújításról és 

a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízási szerző-

désének a meghosszabbításáról. Szintén döntött a testület egy ingatlan adás-vételéről. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése a napirendi ponttal 

kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki elfogadja a beszá-

molót az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

252/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

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

molót elfogadja. 
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Határidő: 2016. szeptember 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határ-

idejű képviselő-testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról  
         Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a hozzászólása, 

kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képvi-

selőket, aki elfogadja a beszámolót az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

253/2016. (IX.28.) 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 ha-

tározatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések alapján tett intézkedésekről szóló beszá-

molót elfogadja. 

Határidő:  2016. szeptember 28. 

Felelős:  polgármester 

 

 

3. napirendi pont: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosí-

tásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester összefoglalja az előterjesztést. Elmondja, hogy az előirányzat mó-

dosítások átvezetése történik meg a rendeletben. Az előirányzatok közötti átcsoportosításnak 

az összege 13.713.000.-Ft, mely nem emeli sem a kiadás, sem pedig a bevételi előirányzatok 

összegét. Az előterjesztést a bizottságok tárgyalták és támogatták.  

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a hozzászólása, kérdése a napirendi ponttal 

kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki elfogadja a rende-

let módosítását az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. napirendi pont: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről  
  Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy 2016. I. félév teljesítéséről szóló beszámoló el-

készült, mely az államháztartásról szóló törvény alapján nem kötelező, azonban tájékoztatás és 

a tervezhetőség szempontjából fontosnak tartották az elkészítését. Az időarányos teljesítésnél 

az elő féléves adatokat a módosított előirányzathoz hasonlították. 

A beszámoló tartalmára és szerkezetére vonatkozóan nincs kötelező előírás, de hogy összeha-

sonlítható legyen ennek érdekében a költségvetési rendelettel azonos módon készítették el. 

Elmondja, hogy a kötelező feladatok túl az intézmények más feladatot nem tervezhettek. Ere-

deti előirányzatként azonban a törvényes működés feltételeit Bicske Város Önkormányzatnak 

biztosítania kell. Az önkormányzat legfontosabb célja a városfejlesztés hatékony kidolgozása, 

valamint az intézmények gazdaságos, eredményes és hatékony gazdálkodásának megvalósí-

tása. Ennek érdekében folyamatosan pályáznak. 

Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. 

A napirendi pont felett a vitát megnyitja. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a 

hozzászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Meg-

kéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

254/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítése 
 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Bicske Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót – a mellékleteivel együtt – 

elfogadja. 

Határidő:  2016.09.30. 

Felelős: polgármester 

 

1-28. számú mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

5. napirendi pont: Kapcsolat Központ szabályzatairól és megállapodásairól 
  Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Kapcsolat Központ fenntartója 2016. július  

1-jétől Bicske Város Önkormányzata, 2016. július 1-ig ezt a feladatot társulás formájában látta 

el a város. A szociális törvény alapján ellenőrzi a fenntartó a működés törvényességét. Az in-

tézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját és házirendjét a fenntartó 

hagyja jóvá. A határozati javaslat mellékletét képező szabályzatok, megállapodások megfelel-

nek a törvényi előírásoknak. A szabályzatok elfogadásával az intézmény, mint szociális szol-

gáltató és az önkormányzat, mint fenntartó eleget tesz a jogszabályi követelményeknek. A Hu-

mánerőforrás Bizottság és a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatta. 

A napirendi pont felett a vitát megnyitja. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a 

hozzászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Meg-

kéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

255/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ szabályzatairól és megállapodásairól 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Egyesített Családsegítő 

és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ – jelen határozat melléklete szerinti- szabályzatait 

és megállapodásait jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 

Határidő:  2016. szeptember 30. 

 

(A határozat 1-11 melléklete jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. napirendi pont: A Bicskei víziközmű rendszerek 2017-2031. évi Gördülő Fejlesz-

tési Tervéről (GFT) 
  Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszútávú biztosítása ér-

dekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet 

szükséges készíteni. A Fejérvír Zrt. elkészítette az önkormányzat tulajdonában víziközműrend-

szerek Gördülő Fejlesztési Terv részét képező fejújítási, pótlási beruházási javaslatait. A GFT-

t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-sza-

bályozási Hivatalhoz (MEKH) 2016. szeptember 30-ig szükséges a szolgáltató írásbeli vélemé-

nyével együtt az ellátásért felelősöknek/ ellátásért felelősök nevében eljárónak jóváhagyásra 

benyújtani.  

Ezen munkák forrása elsősorban a víziközmű használatáért beszedett bérleti díj, továbbá ön-

kormányzati fejlesztési források, víziközmű fejlesztési hozzájárulás, fejlesztési célra véglege-

sen átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások, pályázaton elnyert támogatás, esetleges 

kölcsön, kötvény. 

A Gazdálkodási Bizottság és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta.  
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Felkéri a Gazdálkodási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a képviselő-testületet a bizottság 

határozatáról. 

 

Bárányos József képviselő, Gazdálkodási Bizottság elnöke megköszöni a szót és elmondja, 

hogy egy bonyolult előterjesztésről van szó, négy határozati javaslattal. A bizottság megkérte a 

Fejérvíz képviselőjét, hogy feltétlen jöjjön el a képviselő-testületi ülésre és azt kéri tőle, hogy 

tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a négy határozati javaslatról. 

 

Pálffy Károly polgármester megkéri a jegyző urat, hogy foglalja majd össze azt a módosító 

javaslatot, amelynek a lényege, hogy kizárólag a határozati javaslatban szereplő összeg, a 237 

MFt áll az önkormányzat rendelkezésére a 2016/2017-es években víziközműrendszerek felújí-

tására, pótlására, javítására. Továbbá elmondja, hogy ezen az összegen felül ilyen célra más 

forrást az önkormányzat nem tud biztosítani. A napirendi pont felett a vitát megnyitja. 

 

Ivanics Imréné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a bizottsági ülésen is felvetette, 

mivel a korábbi gördülő terv tartalmazta a zártkertek ivóvízzel való ellátását, kéri, hogy kerül-

jön újra rögzítésre a tervbe. Úgy látja, hogy ez most ebből a tervből hiányzik. Véleménye szerint 

nagyon fontos lenne, mivel egyre többen élnek zártkertekben és nekik is joguk van az egészsé-

ges ivóvíz ellátáshoz. Ezért ezzel szeretné kiegészítettni a tervet.  

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót a Fejérvíz Zrt. képviseletében Gulyás Józsefnek. 

 

Gulyás József Fejérvíz Zrt. képviseletében elmondja, hogy bizottsági ülésen is felvetődött a 

kérdés. Ismételten elmondja, hogy a 2016-os évben a gördülő fejlesztési tervben szerepel hét 

darab tervpályáztatás, melyekre tudomása szerint egy érvényes pályázat érkezett az önkor-

mányzathoz. Ennek további részleteiről nincs ismerete. Ennek részét képezte a zártkerteknek a 

vízellátása is. A behatárolás részben megtörtént, különösen a vízellátásra vonatkozó igény sze-

rint. Elmondja, hogy a Fejérvíz Zrt.-t nem kereste meg a tulajdonos, hogy újra 2017-ben is 

kerüljön be a tervbe.  

 

Ivanics Imréné képviselő elmondja, hogy szerinte a bicskei embereknek jogos igénye, hogy 

miután megtörtént a mányi kútnak a vizsgálata és az ásványvíz minőséget feltételez, hogy a 

bicskei emberek is azt a vizet ihassák. Szeretné kérni ennek a lehetőségnek a beépítését a tervbe. 

 

Gulyás József elmondja, hogy ebben a tervben benne volt a mányi kút összekötése Bicske 

városával. A vízminőséggel kapcsolatban ismételten elmondja, hogy ásványvíz minőség az egy 

általános észrevétel. Az ásványvíz minősítés az mindig egy gyengébb és alsóbb rendű, mint az 

ivóvíz minősítése. Elmondja, hogy a bicskei lakosok nagyon jó minőségű karsztvizet isznak.  

Saját vízbeszerzési forrásból saját bicskei vízbázisból, három működő kútból. Édv Zrt.-től kis-

részben átvett vizet fogyasztanak. Haváriás esetre azért fenntartják ezt a lehetőséget is.  

 

Fritz Gábor jegyző megkéri a képviselő-testületet, hogy szeptember 30-ig valamilyen tervet 

fogadjon el, a polgármester úr módosító javaslatával. Felhívja a testület figyelmét, hogy kizá-

rólag a 237 M Ft összeg áll rendelkezésre a víziközmű felújításra, pótlásokra. Ezen összegen 

felül nincs más forrás. Szeptember 30. után polgármester úr, a hivatala munkatársai és a 

Fejérvíz munkatársai a tervet beszéljék át. 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a tervben a szennyvízhálózat felújátására vonat-

kozó 1,3 milliárd forintos pályázat szerepel. Tartalmazza a pályázat a bicskei szennvíztisztító 

telep fejlesztését, bizonyos hálózati szakaszok, melyek még nem épültek meg a településen 
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azok tervezését, kiépítését, továbbá bizonyos problémás szakaszok javítását. A Nemzeti Fej-

lesztési Programirodán keresztül bonyolódik ez a pályázat. Amennyiben megvalósul ez a pá-

lyázat a város gazdagodását fogja jelenteni. 

Egyben kéri, hogy kerüljön megfogalmazásra Ivanics Imréné képviselő asszony határozati ja-

vaslata, mely szerint a zárkertek ivóvízhálózattal történő ellátásának lehetősége ismételten ke-

rüljön a GFT-be, illetve annak megvizsgálása, hogyan és miként lehetne a bicskei kútból esetleg 

kiváltani azt a vízmennyiséget, amely az átvett vízmennyiséget ki tudná pótolni.  

 

Gulyás József Fejérvíz Zrt. hozzászólásában elmondja, hogy elegendő az itteni vízbázis, nem 

szükséges a kipótlás. Azért tartják fenn, azért vesznek át időszakonként kis mennyiséget, hogy 

az a vízmennyiség is mozogjon és legyen egy alternatív vízbeszerzés. 

 

Pálffy Károly polgármester érthetőnek tartja az elmondottakat, de úgy gondolja, hogy akkor 

teljes mértékben bicskei vizet tudnának beszerezni. 

 

Fritz Gábor jegyző megfogalmazza a képviselő-testület számára a IV. határozati javaslathoz 

a plusz módosító javaslatokat: Bicske Város Önkormányzata a 2016-2017. évi víziközmű fel-

újítási, pótlási és beruházási munkáira 237.943.414,-Ft-ot fordít. A Képviselő-testület kéri a 

Fejérvíz Zrt-től, hogy a GFT-be kerüljön bele a zártkertek hálózati ivóvízzel történő ellátása. 

A Képviselő-testület kéri a Fejérvíz Zrt-től, hogy a GFT-be kerüljön bele Bicskét a mányi kútról 

hálózati ivóvízzel történő ellátásának a megvalósítása. 

 

Pálffy Károly polgármester megkéri a képviselőket, aki támogatja az előterjesztésben sze-

replő határozati javaslatotokat, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

256/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért fe-

lelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2017-2031.évi GFT-vel kapcsolatban a 30 napos vé-

leményezési határidőt betartva és megismerve az ellátásért felelősök véleményét az alábbi ha-

tározatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 

2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 

2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 
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3.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és 

a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

Határidő: 2016.10.15. 

Felelős: polgármester 

 

(A határozat 1-2. melléklete jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

257/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató 

rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelősök nevében eljáró 

Önkormányzata, a 2017-2031.évi GFT-vel kapcsolatban a 30 napos véleményezési határidőt 

betartva és megismerve az ellátásért felelősök véleményét az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2017-2031. 

évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2017-2031. 

évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

3.) A II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a víz-

gyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

Határidő: 2016.10.15. 

Felelős: Polgármester 

 

(A határozat 1-2. melléklete jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

258/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: I/12., I/17. Mány bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-

00-00) víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 



11 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/12., I/17. Mány bányakút - 

Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-00-00) víziközmű rendszer ellátásért 

felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2017-2031.évi GFT-vel kapcsolatban a 30 napos 

véleményezési határidőt betartva és megismerve az ellátásért felelősök véleményét az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12., I/17. Mány 

bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-00-00) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12., I/17. Mány 

bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-00-00) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

3.) Az I/12., I/17. Mány bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-

001-00-00) víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrende-

zési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban 

van. 

Határidő: 2016.10.15. 

Felelős: polgármester 

 

(A határozat 1-2. melléklete jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

259/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: I/12., I/17. Mány bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-

00-00); a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12); 

és az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-

12) víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv pénzügyi fedezeté-

nek rendelkezésre állásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/12., I/17. Mány bányakút - 

Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-00-00); a II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12); és az I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért fe-

lelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2017-2031.évi GFT-vel kapcsolatban a 30 napos vé-

leményezési határidőt betartva és megismerve az ellátásért felelősök véleményét az alábbi ha-

tározatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12., I/17. Mány 

bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-00-00); a II/1. 

Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12); és az I/69. Bicske 

és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az alább felsorolt rész-

tulajdonos Önkormányzatok, a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási 



12 

 

munkáira, a 2016-os vállalásokon felül, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű 

fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkeznek, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 

18.§-a alapján elkülönített számlán kezelnek. 

                    Csabdi Önkormányzat: 9.537.939,-Ft 

                    Mány Önkormányzat: 3.245.140,-Ft 

Bicske Város Önkormányzata a 2016-2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruhá-

zási munkáira 237.943.414,-Ft korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre 

fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alap-

ján elkülönített számlán kezel. Bicske Város Önkormányzata ezen felül víziközmű fej-

lesztésre fordítható egyéb anyagi forrással nem rendelkezik. 

2.) A Képviselő-testület kéri a Fejérvíz Zrt-től, hogy a GFT-be kerüljön bele a zártkertek 

hálózati ivóvízzel történő ellátása. 

3.) A Képviselő-testület kéri a Fejérvíz Zrt-től, hogy a GFT-be kerüljön bele Bicskét a 

mányi kútról hálózati ivóvízzel történő ellátásának a megvalósítása. 

 

Határidő: 2016.10.15. 

Felelős: Polgármester 

 

 

7. napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

     Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
  Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy ebben az évben is csatlakozni kíván az önkor-

mányzat a pályázathoz.  

 

Sulyokné Guba Judit képviselő, Humánerőforrás Bizottság elnöke elmondja, hogy az ön-

kormányzatnak a szándéknyilatkozatát 2016. október 3-ig el kell küldenie, majd október 4-én 

fog megjelenni a pályázat. A pályázatok benyújtásának határideje november 8. A pályázatok 

benyújtását követően a képviselő-testület fog dönteni a pályázatokról. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester kéri, hogy a honlapon is jelenjen meg a pályázati felhívás. 

 

Pálffy Károly polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hoz-

zászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri 

a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

260/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat-

hoz 

Bicske Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
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1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 

2017/2018. évi fordulójához, kiírja a saját pályázatát és közzéteszi azt az önkor-

mányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektro-

nikus adatbázis használatáról” aláírására, 

3. az ösztöndíj fedezetére a 2017. évi költségvetésben 1.680.000,- Ft keretösszeget el-

különít, 

4. a támogatás mértékét mindkét („A” és „B” típus) pályázattípus esetén 8.000,- 

Ft/fő/hónap értékben állapítja meg, 

5. kizárólag azt a pályázót részesíti támogatásban, akinél az egy háztartásban élők do-

kumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyug-

díj kétszeresét, azaz 57.000.- Ft-ot. 

Határidők:  

 Csatlakozási nyilatkozat elküldése: 2016. október 03. 

 A pályázat kiírása: 2016. október 04. 

 A pályázatok benyújtása: 2016. november 08. 

 Bírálati döntés: 2016. december 08. 

 Az eredmény közzététel, értesítés:  2016. december 12. 

 

Felelős: Polgármester, Humánerőforrások Bizottság 

Határidő: 2016. október 02. 

 

 

8. napirendi pont: Testvérvárosi Megállapodás Jóváhagyásáról 
  Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy augusztus 20-ai ünnepség alkalmával került sor 

a testvárvárosi megállapodás aláírására. Augusztusban a képviselő-testület a munkaterv szerint 

nem tartott ülést, illetve a szabadságolások miatt a rendkívüli ülés összehívása nehézségekbe 

ütközött, ezért a megállapodást a mostani soros rendes ülésre tudta előterjeszteni. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hozzászólása, kérdése a napirendi 

ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja 

a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

261/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Testvérvárosi megállapodás jóváhagyásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csap várossal kötött testvérvárosi megálla-

podást a következők szerint jóváhagyja: 

 

Testvérvárosi megállapodás 

  

Az ukrajnai Csap Önkormányzata és a magyarországi Bicske Város Önkormányzata 

között 
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Az ukrajnai Csap város és a magyarországi Bicske város tekintettel arra, hogy előmozdítsák 

polgáraik között az együttműködést, erősítsék egymás kölcsönös tiszteletét, a megértést és el-

mélyítsék a kialakult bizalmat, kölcsönös, kétoldalú szerződést kívánnak kötni egymással az 

alábbiak szerint: 

 

1. Cikkely 

Az ukrajnai Csap város és a magyarországi Bicske város (a továbbiakban: felek) mindkét tele-

pülés polgármesterének aláírásával testvérvárosi szerződést kötnek egymással. 

 

2. Cikkely 

A felek kijelentik, hogy fokozni kívánják az együttműködést a kultúra, a sport, az oktatás és a 

turizmus területén. 

 

3. Cikkely 

A felek célként jelölik meg, hogy gazdasági területen polgáraik jólétének növelése, a munka-

helyteremtés érdekében együttműködnek egymással, befektetési lehetőségekkel, információk 

cseréjével, vásárok, kiállítások és más rendezvények látogatásával, tapasztalatok megosztásá-

val támogatják a gazdasági növekedését és a modernizációt.  

 

4. Cikkely 

A felek a gyermekek és fiatalok megfelelő életminőségének kialakítása - felelősséget érezve a 

jövő generációiért - érdekében kinyilvánítják, hogy kölcsönösen együttműködnek egymással a 

cserekapcsolatok kialakításában, a táboroztatásban, egymást rendszeresen látogatják. Bicske 

városa jelen szerződésben vállalja, hogy előmozdítja, hogy a csapi gyermekek és fiatalok 

Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló üdülőtáborban tudják eltölteni a szünidejüket. 

 

5. Cikkely 

A felek kulturális területen való együttműködése magában foglalja a közös kulturális progra-

mok szervezését, amelynek keretében a magyarságtudat erősítése, a közös kultúra ápolása ki-

emelt szerepet játszik. 

 

6. Cikkely 

A felek elő kívánják mozdítani az oktatási-nevelési intézményeik közötti kapcsolatok kialakí-

tását, a kapcsolatfelvételt minden oktatási-nevelési intézmény tekintetében támogatják. 

 

7. Cikkely 

A felek szándéka egymás sportrendezvényein való megjelenés, részvétel a polgárok testi, lelki 

fejlődése, az egészségmegőrzés érdekében. 

 

8. Cikkely 

A felek vállalják, hogy egymás településit kölcsönösen népszerűsítik, a kulturális és építészeti 

értékeit bemutatják, ezzel támogatva a turizmus fejlesztését a testvértelepülések között. 

 

9. Cikkely 

A felek jelen szerződés aláírásával kinyilvánítják együvé tartozásukat a közös szándékaik el-

érése érdekében. 
 

A szerződés Bicskén 2016. augusztus 20-án négy eredeti példányban készült, ukrán és magyar 

nyelven két-két példányban, melyek egyaránt hitelesek. 

 

Valeriy Samardak         Pálffy Károly 

       Csap város polgármestere    Bicske város polgármestere 
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Határidő: 2016.09.28. 

Felelős: polgármester 

 

 

9. napirendi pont: Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/C 4. ajtó alatti költségelvű lakás 

bérleti jogviszonyáról  
   Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló 

ingatlannak jelenleg is van bérlője. Október 15. napjával a bérlő bérleti jogviszonya meg fog 

szűnni. A lakás bérbeadásának lehetőségével az önkormányzat rendelkezik, bérbeadására a la-

kások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) számú helyi rendelet-

nek megfelelően pályázatot kell kiírnia. Önkormányzati intézmények a közelmúltban nem je-

leztek dolgozóik részéről lakhatási elhelyezésre igényt. A rendelet feltételei alapján elkészítet-

ték a pályázati felhívást, melyet az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hozzászólása, kérdése a napirendi 

ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja 

a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

262/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/C 4. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogvi-

szonyára 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/C 4. ajtó. alatti 55,59 m2 alapterületű, költség-

elvű lakás határozott idejű, legfeljebb 3 éves időtartamú bérleti jogviszonyára – a hatá-

rozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet, 

2. a pályázati felhívását a város honlapján és a Bicskei Polgármesteri Hivatal épületének 

hirdetőfalán jelenteti meg, 

3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül te-

gyen javaslatot a bérlő személyére a Képviselő-testület következő ülésére. 

Határidő: 2016.10.15. 

Felelős: polgármester 

 

(Hirdetmény a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

10. napirendi pont: Székhelyhasználat engedélyezéséről  
   Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy több bicskei szervezet jelentkezett az önkormány-

zatnál, hogy szeretnének egyesületi formává átalakulni, valamint szeretnék használni a 

„Bicske” elnevezést, továbbá székhely módosításra/bejegyzésre kérnek engedélyt.  
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A Kővágó Antal Kertbarát Kör egyesületté kíván válni, a testület engedélyét kérik az elnevezé-

sében a „Bicske” kifejezés használatára, valamint székhely létesítésére vonatkozóan a Bicske, 

Kossuth tér 20.szám alatt. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hozzászólása, kérdése a napirendi 

ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja 

a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

263/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Székhely és névhasználat engedélyezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.  tulajdonosi jogkörben eljárva úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Kővágó 

Antal Kertbarát Kör nevű szervezet a 2060 Bicske, Kossuth tér 20. szám alatt található 

önkormányzati tulajdonú ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli 

helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a 

bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanon a hirdetményeit kifüggessze. 

2. a Kővágó Antal Kertbarát Kör a kérelmének helyt ad és a szervezet elnevezésében en-

gedélyezi a ”Bicskei” kifejezés használatát. 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2016. szeptember 30. 

 

 

11. napirendi pont: Névhasználat engedélyezéséről  
  Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Bicskei Íjász Hagyományőrző és Kulturális 

Sportegyesület kérte a „Bicskei” kifejezés használatának az engedélyezését. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek további hozzászólása, kérdése a napirendi 

ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja 

a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

264/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Névhasználat engedélyezéséről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bicskei Íjász Hagyo-

mányőrző és Kulturális Sportegyesület titkára kérelmének helyt ad és az egyesület elnevezésé-

ben engedélyezi a ”Bicskei” kifejezés használatát. 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2016. szeptember 28. 

 

12. napirendi pont: Székhely használat engedélyezéséről (Fúvószenekari egyesület) 

      Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy Fúvószenekari Egyesület székhelyváltozással 

kapcsolatos kérelmet nyújtott be, melyben kérte, hogy a képviselő-testület engedélyezze a 

Bicske, Szent István u. 6. számra történő székhelybejegyzésüket. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hozzászólása, kérdése a napirendi 

ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja 

a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

265/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Székhely használat engedélyezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörben eljárva úgy határoz, 

hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Fúvószenekari Egyesület nevű szervezet a 2060 Bicske, Szent 

István u. 6. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban székhelyet létesítsen, azt 

központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban 

megjelölje, azt a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanon a hirdetményeit 

kifüggessze. 

Felelős: polgármester 

Határidő:  2016. szeptember 30. 

 

 

13. napirendi pont: Székhely és névhasználat engedélyezéséről (Bicskei Önkéntes Tűz-

oltóság) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság egyesületté válá-

sának elősegítése érdekében kérik a képviselő-testülettől, hogy az egyesület bíróság általi nyil-

vántartásba vételéhez engedélyezze a testület, hogy a leendő egyesület székhelye a 2060 Bicske 

Kossuth u 46. szám alatt legyen és egyben kérik a ”Bicskei” név használatának engedélyezését 

az egyesület elnevezésében.  

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hozzászólása, kérdése a napirendi 

ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja 

a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 
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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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

266/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Székhely és névhasználat engedélyezéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.  tulajdonosi jogkörben eljárva úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Bicskei 

Önkéntes Tűzoltóság nevű szervezet a 2060 Bicske, Kossuth u 46. szám alatt található 

önkormányzati tulajdonú ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli 

helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a 

bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanon a hirdetményeit kifüggessze. 

2. a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság elnevezésű szervezet kérelmének helyt ad és a szervezet 

elnevezésében engedélyezi a ”Bicskei” kifejezés használatát. 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2016. szeptember 30. 

 

 

14.  napirendi pont: A Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola 

támogatási kérelméről  
    Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Bicskei József Attila Általános Iskola és Spe-

ciális Szakiskola ez évben ünnepeli fennállásának negyvenedik évfordulóját. Az évfordulóról  

2016/2017 tanévben egy rendezvénysorozattal szeretne az intézmény méltó módon megemlé-

kezni. Az iskola azzal a kéréssel fordul a képviselő-testület felé, hogy 200.000,-Ft összeggel 

támogassa a rendezvénysorozat színvonalas lebonyolítását. A Gazdálkodási Bizottság az elő-

terjesztést tárgyalta és támogatja. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hozzászólása, kérdése a napirendi 

ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja 

a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

267/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola támogatási kérelmé-

ről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. támogatja a Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola kérését keret 

jelleggel 200.000-Ft-tal a 2016 évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirány-

zat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére, 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződéster-

vezet aláírására. 

Határidő:  2016. október 1. 

Felelős:  Polgármester 

 

(A határozat melléklete jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

15. napirendi pont: Bicskei Kertvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi 

Egyesület támogatási céljának módosításáról  
   Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 68/2015. (III.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy a korábban átadott a MGV-640 for-

galmi rendszámú gépjármű üzemeltetését 120.000.-Ft-tal támogatja, ezenfelül 30.000,-Ft/hó 

keretű Mol kártyát biztosít. Az Egyesület azzal a kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy 

engedélyezze a 2015. évben meghatározott 120.000,-Ft támogatási összeg idei évben történő 

felhasználását működési támogatásként. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és 

támogatta. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hozzászólása, kérdése a napirendi 

ponttal kapcsolatban? Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja 

a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

268/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Kertvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület tá-

mogatási céljának módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. engedélyezi, hogy a Bicskei Kertvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi 

Egyesület a 2015. évben meghatározott 120.000,-Ft támogatást 2016. évben használ-

hassa fel, 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező támogatási szer-

ződés aláírására. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

(A határozat melléklete jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

16. napirendi pont: A Bicskei Római Katolikus Plébánia támogatási kérelméről 
   Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Bicskei Római Katolikus Plébánia az idei évben 

szeretné felújítani az elöregedett, a bicskei belváros városképéhez méltatlan külsejű Plébánia 

épületét. 

A Plébánia azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy 5.000.000,-Ft összeggel tá-

mogassa a nyílászárók cseréjét és a födém utólagos hőszigetelését, illetve a közösségi helység 

készültségi szintjének javítását. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta, megkéri 

Bárányos József elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 

Bárányos József képviselő, Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tá-

mogatja a határozati javaslatot. Egyben a bizottság kérte a plébános urat, hogy a teljes beruhá-

zásról adjon egy tájékoztatást a képviselő-testületi ülésig. A tájékoztatás a mai napon megérke-

zett, melyben a plébános úr úgy tájékoztatta a bizottságot, hogy egy 32 M Ft-os beruházásról 

van szó. Kifejti, hogy ez nem csak a hitélettel kapcsolatos, hanem Bicske társadalmi életében 

fontos feladatokat is ellátnak. A bizottság úgy látja, hogy mindenképpen támogatásra érdemes 

a felvetés. 

Pálffy Károly polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hoz-

zászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri 

a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

269/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Bicske Római Katolikus Plébánia támogatási kérelméről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Bicskei Római Katolikus Plébánia épületében a nyílászárók cseréjét és a 

födém utólagos hőszigetelését, illetve a közösségi helység készültségi szintjének javí-

tását keret jelleggel 5.000.000,-Ft-tal a 2016 évi költségvetés dologi kiadások előirány-

zat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Római Katolikus Egyházközség, mint a Bicskei 

Római Katolikus Plébánia fenntartójával kötendő, a határozat mellékletét képező támo-

gatási szerződés aláírására. 

Határidő:  2016. szeptember 30. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

17. napirendi pont: Pénzeszköz elkülönítéséről ingatlanvásárláshoz  
   Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a város nagyon jó és élő kapcsolatot ápol testvér-

településével Tusnádfürdővel. Gyakran látogatnak a bicskei gyerekek Erdélybe és elszállásolá-

suk nehézségekbe ütközik. Erdély magyarlakta vidékeinek egyik legszebb elhelyezkedésű és 

központi fekvésű települése Tusnádfürdő.  

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr kezdeményezése, mely szerint Bicske, Csákvár és 

Martonvásár összefogásában érdemes lenne elgondolkodni egy olyan ingatlannak a vásárlásán, 

ahol szállási lehetőséget lehetne biztosítani a gyerekeknek. Tusnádfürdőn, a helyszíni megte-

kintés alapján egy régi, leromlott állapotú négy saroktornyos, pince, plusz földszintes egykori 
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„villaépület” megvásárlására nyílna mód. A három önkormányzat egyenlő részben az ingatlan 

megvételét tűzheti ki célul. Javasolja, hogy Bicske 34 %, Csákvár 33 %, Martonvásár szintén 

33 %-ban szerezzen tulajdonjogot. Országgyűlési képviselő úr, miniszterelnöki biztos úr elkép-

zelése szerint a felújítás költségeire a három önkormányzat közösen igényelne központi támo-

gatást. Az ingatlan megszerzésének előzetesen egyeztetett, becsült költsége 6-12 millió Ft. (En-

nek harmada esne Bicskére) 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a város 2016. évi költségvetésében szereplő beruházások 

terhére különítsen el - célhoz kötötten – az ingatlan vásárlás céljára 4 millió forintot. Az ingat-

lanvásárlás részleteiről a későbbiekben fog tájékoztatást adni a képviselő-testületnek, illetőleg 

a tényleges ingatlanvásárlás esetén a képviselő-testületnek ismételten tárgyalnia kell az ügyet. 

 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hozzászólása, kérdése a napirendi 

ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja 

a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

270/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: pénzeszköz elkülönítéséről ingatlanvásárláshoz 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy Martonvásár, valamint Csákvár városokkal közösen 

Tusnádfürdő (Erdély, Románia) településen ingatlant kíván vásárolni, egyidejűleg fel-

hatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos egyeztetések és tárgyalások lefolytatá-

sára, 

2. az önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő beruházások terhére 4.000.000,- 

Ft célhoz kötött összeget különít el az 1. pont szerinti ingatlanvásárlásra. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

18. napirendi pont: A Bicske Építő Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról  
    Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a Bicske Építő Kft. elkészítette első félévi beszá-

molóját. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta, és támogatta a beszámolók elfo-

gadását. Megnyitja a napirend felett a vitát. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a kép-

viselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

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 
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Az elfogadott döntés: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

271/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Építő Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Bicske Építő Kft. 2016. első félévi beszámolóját 179 843,- eFt mérlegfőösszeggel és 

5 288,- eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

Határidő: 2016. szeptember 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

19. napirendi pont: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. 

első félévi beszámolójának elfogadásáról 
  Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Non-

profit Kft. elkészítette 2016. első félévi beszámolóját. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizott-

ság tárgyalta, és támogatta a beszámolók elfogadását. 

 

Bárányos József képviselő, Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság támo-

gatja a határozati javaslatot. Ugyanakkor kéri, hogy a betegelégedettségi kérdőívek ügyében 

tegyenek lépéseket. A bizottság elképzelése szerint olyan, a laikusok számára is kitölthető kér-

déseket tennének fel, melyre nem egészségügyi szakemberként is választ tudnak adni. Például 

a várakozási időre vonatkozóan, mikorra kaptak időpontot, továbbá, hogy a vizsgálat során 

mennyire voltak vele udvariasok, tapintatosak. Ennek összeállításban a bizottság kéri az Egész-

ségügyi Központ szakembereinek segítségét. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elkészítés 

határidejeként, a 2016. októberében tartandó rendes bizottsági ülést tűzték ki.  

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. Észrevétel, hozzászólás nem 

volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

 

 

272/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszá-

molójának elfogadásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszá-

molóját 4 974.- eFt eredménnyel elfogadja, 

 

2.) a képviselő-testület a soron következő ülésén kíván dönteni a betegelégedettségi 

kérdőív tartalmáról. Felkéri a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit 

Kft. vezetőségét a kérdőív elkészítésére. 

Határidő:  2016. szeptember 28. 

Felelős: Polgármester 

 

 

20. napirendi pont: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. 

első félévi beszámolójának elfogadásáról  
   Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Non-

profit Kft. szintén elkészítette félévi beszámolóját. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság 

tárgyalta, és támogatja a beszámolók elfogadását. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e vala-

kinek a további hozzászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás 

nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

273/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámo-

lójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámoló-

ját 22 168 eFt mérlegfőösszeggel és 3 625 eFt eredménnyel elfogadja. 

Határidő:  2016. szeptember 28. 

Felelős: Polgármester 

 

 

21.  napirendi pont: A Bicske Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. első 

félévi beszámolójának elfogadásáról  
   Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Bicske Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató 

Kft. szintén elkészítette félévi beszámolóját. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tár-

gyalta, és támogatta a beszámolók elfogadását. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valaki-

nek a további hozzászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás 

nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel 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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

274/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. első félévi beszámolójá-

nak elfogadásaról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. első félévi beszámolóját 

10 443,- eFt mérlegfőösszeggel és – 697,- eFt adózott eredménnyel (veszteséggel) elfo-

gadja. 

Határidő:  2016. szeptember 28. 

Felelős: Polgármester 

 

 

22. napirendi pont: A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti In-

tézményfenntartó Társulás 2016. I. félévi beszámolójáról 
   Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a Társulás megszűnt. 

2016. július 1-től a feladatok ellátását a Kapcsolat Központ bicskei intézménye végzi. Az elő-

terjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, és elfogadta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Ész-

revétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

275/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2016. I. félévi beszámoló teljesítésről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő – testülete  

 

1.  A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás és a fenntartásában működött Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ 2016. első félévi költségvetési beszámolót az 1. számú mellékletben 

foglaltaknak megfelelően  

92 940 eFt bevétellel 

84 905 eFt kiadással 

ezen belül 
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47 692 eFt személyi juttatással 

12 466 eFt munkaadókat terhelő járulékkal 

19 420 eFt dologi kiadással  

elfogadja.      

 

2. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás és a költségvetési szerv 

2016. első félévi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2.-5. számú 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

3. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás és a költségvetési szerv 

2016. első félévi beruházások és felújítások kimutatását a 6. számú melléklet alapján 

fogadja el. 

 

4. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás 2016. első félévi 

megszűnt költségvetési szervekre vonatkozó maradványkimutatását a 7. számú 

melléklet alapján elfogadja. 

 

5. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás 2016. első félévi megszűnt 

költségvetési szervekre vonatkozó mérlegét a 8. számú melléklet alapján elfogadja. 

 

6. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás 2016. első félévi 

megszűnt költségvetési szervekre vonatkozó eredménykimutatását a 9. mellékletek 

alapján elfogadja. 

 

Határidő:  2016. szeptember 30.  

Felelős: Polgármester 

 

(A határozat 1-9. számú mellékletei a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

23. napirendi pont: Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszá-

molási kötelezettségéről  
   Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy indokolttá vált az önkormányzati tulajdonú gaz-

dasági társaságok negyedéves beszámoltatása. A negyedéves beszámolóban a társaságok be-

számolnak az ügyvezetésről, vagyoni-, pénzügyi helyzetről és az üzletipolitikai feladatok telje-

sítésről. Az évközi beszámolók összeállításánál az előterjesztés melléklete szerinti szöveges 

beszámoló elkészítését, valamint mérleg és eredménykimutatás összeállítása javasolt. A napi-

rendi pontot a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Megadja a szót Bárányos József képviselőnek. 

 

Bárányos József képviselő, Gazdálkodási Bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság támo-

gatja a határozati javaslatot. Elmondja, hogy a tulajdonos érdekét szolgálja, ha negyedévente 

pontos információk állnak rendelkezésére. Átgondolásra javasolja a beszámolás kötelezettséget 

a zánkai üdülőtáborral kapcsolatban, mivel az üzemeltetés szezonális jellegű. A tábor esetében 

az igénybevétel májustól októberig tart. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást. Felhívja a figyelmet arra, hogy a  

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. nemcsak a tábor üzemeltetését látja el, 

hanem az uszoda üzemeltetését is.  

 

Bárányos József képviselő, Gazdálkodási Bizottság elnöke megköszöni a választ. Elmondja, 

hogy a Gazdálkodási Bizottság véleménye szerint is így van. Kéri, hogy a táborra vonatkozóan 

a szezonális időszakban készüljön el a beszámoló. 
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Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Ivanics Imréné 

képviselő asszonynak.  

 

Ivanics Imréné képviselő véleménye szerint a határozatba kerüljön rögzítésre az, hogy milyen 

határidővel kell elkészülnie az említett időszaki beszámolóknak.  

Javaslata a határidőkre: I. negyedévi június 30, II. negyedévi augusztus 30., III. negyedévi  

október 30., és az év végi beszámoló határideje változatlan. Kéri, hogy a képviselő-testületi 

ülésen jelenlévő könyvvizsgálók véleményét is hallgassák meg. 

 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló javaslata, hogy az augusztus 30-a helyett a képviselő-testület 

szeptemberi ülésére készüljön el a beszámoló, figyelembe véve a nyári időszak szabadságait. 

 

Pálffy Károly polgármester megerősíti ezt a javaslatot, figyelembe véve a képviselő-testület 

munkarendjét. 

 

Ivanics Imréné képviselő a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. gazda-

sági vezetője által, a bizottsági ülésen jelzett finanszírozási csúszás miatt javasolja, hogy a  

III. negyedévre vonatkozó beszámoló határideje november 30. legyen. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást, módosító javaslatként fogadja be. 

Bízik benne, hogy a kiegészítések figyelembe vételével ténylegyes képet kap az önkormányzat 

a teljesítésről és pénzügyi helyzetről egyaránt. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 

a további hozzászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem 

volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot az említett kiegészítéssel, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

276/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségé-

ről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 

társaságok legfőbb döntéshozó szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy  

1. az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokat negyedévente beszámoltatja, 

2. a negyedéves beszámolók megtárgyalását 2017. évtől a munkatervébe beépíti, 

3. a beszámolók elkészítésének határidejét az alábbiak szerint határozza meg: 

I. negyedéves beszámoló leadási határideje minden év június 30. 

II. negyedéves beszámoló leadási határideje minden év szeptember 30. 

III. negyedéves beszámoló leadási határideje minden év november 30. 

Éves beszámoló leadási határideje minden év április 30. 

Határidő: 2016. IX.28.   

Felelős: Polgármester 
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24. napirendi pont: A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támo-

gatás elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE a tá-

mogatási összegről a pénzügyi és szakmai beszámolóját elkészítette, melyet a pénzügyi és költ-

ségvetési iroda megvizsgált. Az elszámolás megfelelt a szerződésben foglaltaknak. Az előter-

jesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Megkérdezi a jelenlévőket, 

hogy van-e valakinek a további hozzászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észre-

vétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kéz-

felemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

277/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásá-

ról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott 500.000.-Ft vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2016.09.28. 

Felelős: polgármester 

 

 

25. napirendi pont: Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület részére nyújtott támogatás el-

számolásáról 
   Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti az előterjesztést, mely szerint a Kárpátaljai Népfőiskola 

Egyesület részére nyújtott támogatási összegről a pénzügyi és szakmai beszámolót benyújtotta 

a Népfőiskola. A pénzügyi és költségvetési iroda megvizsgálta a beszámolót. Az elszámolás 

ellenőrzése során megállapításra került, hogy az megfelelt a szerződésben foglaltaknak. Az elő-

terjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja a határo-

zati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

278/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület részére nyújtott 600.000.-Ft vissza nem térítendő önkor-

mányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2016.09.28. 

Felelős: polgármester 

 

 

26. napirendi pont: 2016. október 6-i ünnepi programról 

     Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a város méltó módon kíván megemlékezni az 

1849. október 6-i eseményekre, és Aradi Vértanúkra. A megemlékezést egy rendhagyó törté-

nelemóra keretében kívánják megtenni, melyre 2016. október 6-án 17 órakkor a Művelődési 

Központban kerül sor. Tisztelttel felkéri a Szent László Általános Iskolát az ünnepi műsor, va-

lamint Erőss László tanár urat a rendhagyó történelemóra megtartására. Az ünnepi műsort kö-

vetően koszorúzásra kerül sor. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Sulyokné Guba Judit képviselő, Humánerőforrások Bizottság elnöke a határozati javaslat 

javítását kéri. A Művelődési Központ helyszínt kéri a határozati javaslatba a Fiatalok Háza 

helyett. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni az észrevételt. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy  

van-e valakinek további hozzászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, 

hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfeleme-

léssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

279/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 2016. október 6-i ünnepi programról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett 

ünnepség programját az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Ünnepség időpontja: 2016. október 6. 17,00 óra 

Ünnepség helyszíne: Petőfi Sándor Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 
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Ünnepi Műsor: Szent László Általános Iskola  

Ünnepség programja: 

  Rendhagyó történelmi óra keretében előadást tart Erőss László tanár  

 Koszorúzás a Kossuth téren, a Kopjafánál  

Kiadások:  

 koszorú 

 30 db plakát 

 fellépőknek csokoládé 

 150 db mécses 

 

2. 2016. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kor-

mányzati funkción szereplő összeg terhére 50.000,-Ft keretösszeget biztosít. 

 

3. Felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség lebo-

nyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. A Petőfi Műve-

lődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő 

és bonyolítják le az ünnepséget.  

Határidő:  2016. október 6. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

27. napirendi pont: Bicske, Tölgyfa utcai szelektívhulladék lerakó sziget megszűnteté-

séről 

      Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban több szelektívhulladék-

gyűjtő sziget került megszűntetésre, mivel a lakosság egy része nem megfelelően használata 

azokat. Javaslat, hogy a Tölgyfa utcában lévő hulladéklerakó sziget kerüljön megszüntetésre és 

a jövőben csak a Zöld Bicske Nonprofit Kft. telephelyén lehessen a szelektív hulladékot elhe-

lyezni. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asz-

szonynak. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester asszony, kéri jegyző úrtól, hogy a képviselő-testületi határo-

zatot küldje meg a Zöld Bicske Nonprofit Kft. részére, hogy minél hamarabb számolja fel az 

említett hulladékgyűjtő szigetet. 

 

Pálffy Károly polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hoz-

zászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri 

a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

280/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske, Tölgyfa utcai szelektívhulladék lerakó sziget megszüntetéséről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bicske, Tölgyfa utcában a 

közterületen lévő szelektív hulladéklerakó szigetet megszünteti és a jövőben csak a Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. telephelyén tart fenn szelektív hulladéklerakó területet. 

Határidő: 2016. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

28. napirendi pont: A 2016/2017-es nevelési évben óvodai csoportlétszám túllépésé-

nek engedélyezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy Bicske Városi Óvoda intézményvezetője, 

2016. szeptember 22 -én kelt levelében azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 

engedélyezze az intézményben a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan a 2060 Bicske Árpád 

u. 13. szám alatt működő Csigabiga csoportban a maximális csoportlétszám túllépését. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, intézményvezető jelzi, hogy a Csigabiga csoport mellett 

a Katica és Süni csoportok esetében kéri a csoportlétszám túllépésére vonatkozó engedélyt.  

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a kiegészítést. 

 

Pálffy Károly polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hoz-

zászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? Észrevétel, hozzászólás nem volt.  

 

Fritz Gábor jegyző jelzi, hogy Iványi Ferenc Tivadarné képviselő asszony kizárásáról szüksé-

ges először szavazni személyes érintettsége miatt. 

 

Pálffy Károly polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Iványi Fe-

renc Tivadarné képviselő asszony kizárásáról. Kéri, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő  

A döntéshozatalban 1 fő nem vett részt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

281/2016. (IX.28.) 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 302/2016. számú, „A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportlétszám túllépésének 

engedélyezéséről” szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyesen érintettség 

miatt kizárja. 

Határidő:  2016. szeptember 28. 

Felelős:  Polgármester 
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Pálffy Károly polgármester megkéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kéz-

felemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

282/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélye-

zéséről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvodában, a 2016/2017. neve-

lési évben az óvodai csoportokban a maximális csoportlétszám történő túllépését az alábbiak 

szerint engedélyezi: 

Bicske Városi Óvoda 2060 Bicske Árpád u. 13.  Katica nagycsoport 26 fő  

Bicske Városi Óvoda 2060 Bicske Árpád u. 9.    Süni középső és nagycsoport 26fő 

 

Határidő:       2016.október 1. 

Felelős: polgármester 

 

 

29. napirendi pont: Bicske Városi Konyha vezetői pályázat véleményezése céljából bi-

zottság létrehozásáról 

  Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Bicske Városi Konyha vezetőjének közalkal-

mazotti jogviszonya 2016. szeptember 15-től közös megegyezéssel megszűnt. A képviselő-tes-

tület 2016. szeptember 15-én megtartott ülésén döntött a magasabb vezetői állás betöltésének 

érdekében pályázat kiírásáról. A pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, amely minden te-

kintetben megfelel a pályázat kiírója által támasztott követelményeknek és a jogszabályi elő-

írásoknak. A magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő 

lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létreho-

zott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 

bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület 

tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.  

Javaslata a bizottság tagjaira: Dr. Lovasiné Báder Katalin, Keskeny Zsuzsanna és Karkuszné 

Bolba Katalin. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek a további hozzászólása, kér-

dése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselő-

ket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

283/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Városi Konyha vezetői pályázat véleményezése céljából bizottság létreho-

zásáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Bicske Városi Konyha vezetői pályá-

zatának véleményezése céljából az alábbi háromtagú bizottságot hozza létre: 

 

A bizottság tagjai: 

1. Dr. Lovasné Báder Katalin 

2. Keskeny Zsuzsanna 

3. Karkuszné Bolba Katalin 

Határidő: 2016 szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

30. Képviselői bejelentések 

  Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester asszony kérése a jegyző úrtól, hogy vizsgálják meg a távolsági 

buszok útvonalát, menetvonalát. Ennek oka, hogy a Bocskai utcában, az ott lévő gyermekját-

szótér közelében fordulnak meg, hajtanak át a buszok, így veszélyeztetik a gyermekek testi 

épségét.  

Továbbá szeretne köszönetet mondani azoknak a hivatali és az önkormányzati intézmények 

dolgozóinak, akik a Szent Mihály napi rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt vet-

tek. Véleménye szerint egy nagyszerű, élményekkel gazdag rendezvény keretében emlékeztek 

meg a hagyományokra.  

 

Pálffy Károly polgármester csatlakozik a köszönetnyilvánításhoz és külön megköszöni alpol-

gármester asszonynak, hogy a rendezvény szervezésében aktívan részt vett. Megadja a szót 

Ivanics Imréné képviselő asszonynak.  

 

Ivanics Imréné képviselő asszony köszöni a szót.  

Ismerteti, hogy több kertvárosi lakos kereste meg azzal, hogy a Rózsa utcai gyalogos járda 

egyre rosszabb állapotban van. Elmondja, hogy a járdaszakasz betonjárólapjai szétcsúsztak, ba-

bakocsival, bevásárlókocsival nem lehet rajtuk közlekedni. Kérik, hogy ezek javítására még a 

téli idő beállta előtt kerüljön sor.  

Kéri a polgármester tájékoztatását, hogy mikorra várható a Rózsa utca és a Kossuth utca ke-

reszteződésében az áruházhoz tervezett átjáró megépítése.  

Jelzi, hogy a körzetéhez tartozó utcák egy részében, amelyek nem rendelkeznek aszfalt burko-

lattal, szükség lenne a javításra, mert balesetveszélyesek és megnehezítik az ott élők közleke-

dését.  

 

Pálffy Károly polgármester a Rózsa utcai gyalogos járda javítása ügyében elmondja, hogy a 

GESZ munkatársainak jelzi, hogy az elcsúszott járdalapokat igazítsák meg.  

Az áruházhoz vezető átjáró megépítésével kapcsolatban elmondja, hogy a tervek elkészültek, 

jelenleg a kerékpárúttal történtő összekapcsolás lehetőségével kapcsolatban zajlanak egyezte-



33 

 

tések. Az egyeztetések lezárását követően adhatók be a tervek engedélyeztetésre, melyet köve-

tően elkezdhető a kivitelezés. Továbbá elmondja, hogy az önkormányzat célja a szilárd burko-

lattal nem rendelkező utcák helyzetének javítása.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő asszony 

A Kézai Simon utca lakói közül többen megkeresték azzal a kérdéssel, hogy miért csak aszfalt 

javítási munkálatok zajlanak és nem pedig a teljes útszakasz megújítása. Jelzi, hogy a teljes 

útszakasz megújítására vonatkozó pályázat elbírálása még folyamatban van.  

 

Elmondja, hogy a Bicske Városi Óvoda gyermekcsoportjaival és dolgozói közösségével részt 

vesz a Szent Mihály napi rendezvényen. Az idei évben meghirdetett bálaszépségversenyen 

mind a három tagóvoda indult. Szomorúan tapasztalták, hogy a József Attila utcai tagintézmény 

munkaközössége és gyermekcsoportjai által megalkotott bálák másnap reggelre eltűntek. Az 

Árpád utcai intézmény közössége által készített alkotásokat pedig a felügyelet nélkül hagyott 

gyermekek szétszedték.  

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a Kézai Simon utcában a közlekedésbiztonsági 

szempontokat figyelembe véve végzik el az aszfaltjavítási munkálatokat. Az önkormányzat ál-

tal a teljes útszakasz megújítására vonatkozó pályázat elbírálása folyamatban van. 

 

Sulyokné Guba Judit képviselő asszony a Thököly utca malommal szemközti részére vonat-

kozóan kíván bejelentést tenni. Elmondja, hogy évek óta gyakoriak a betörések. Az ott lakók 

kérése, hogy a következő alkalommal, amikor térfigyelő kamerák kihelyezésére kerül sor, ak-

kor itt is helyezzenek el kamerát.  

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek.  

 

Fritz Gábor jegyző tájékoztatja a testületet, hogy pályázati pénzből finanszírozott beruházások 

esetén általában közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Ezért nem lehetséges konkrét idő-

pont meghatározása.  

 

Pálffy Károly polgármester zárszóként elmondja, hogy szeretne mindenkit arra kérni, hogy  

október 2-án megrendezésre kerülő népszavazáson, melyben az  országunkat kell megvédeni, 

kéri, hogy minél többen vegyenek részt. Ne engedjenek Brüsszel nyomásának. Ne engedjék azt, 

hogy számolatlanul betelepítsenek Magyarországra olyan embereket, akiket nem hívtak ide. Ez 

nem jelenti azt, hogy azokat az embereket, akik segítségre szorulnak, ne segítenék. Tudják, azt 

is, hogy azok az emberek, akik menekültnek mondják magukat és ezzel a migrációs hullámmal 

érkeztek, ők is áldozatok. Áldozatai az embercsempészeknek, áldozatai a brüsszeli diplomaták-

nak, akik behívták őket Európába. Viszont a magyarok nem engedhetjük meg azt, hogy Ma-

gyarországon olyan állapotok uralkodjanak, melyek a híradásokból hallunk. Minden olyan em-

berrel együtt lehet élni, aki a szabályokat elfogadják, de azt nem lehet engedni, hogy a tudtunk 

és beleegyezésünk nélkül bárkit is Magyarországra betelepítsenek. Ha ez a betelepítés megva-

lósulna, az azokkal kapcsolatos terheket a településeknek kellene finanszírozni.  

Védjük meg hazánkat, védjük meg kulturális értékeinket. Mindenkit kér, hogy október 2-án 

mindenki vegyen részt a népszavazáson. 

Megköszöni a részvételt és 950 órakor a nyílt ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

  

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 


