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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. december 5. 1830  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Bárányos József képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Dr. Hekman Tibor szervezési és jogi referens 

Kósa László Bicske Városi TV 

Szabó Ágnes Kapcsolat Központ igazgatója 

Nagyné Szita Erzsébet Művelődési Központ vezetője 

 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Bárányos József képviselő jelezte, hogy nem 

tud részt venni az ülésen. 

A képviselők megkapták a napirendi pontokat. Négy napirendi pont felvételére tesz javaslatot. 

Elmondja, hogy vannak olyan napirendi pontok, amelyek a mai nap folyamán kerültek hozzá-

juk az anyagok. Javasolja felvenni a napirendi pontok közé a következőket:  

- A kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez adományozott pénzösszeg 

felhasználásáról. 

- Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/967-1/2016. számú javaslatának megtárgyalásá-

ról. 

- A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérelme-a József A. Általános Iskola és 

Szakiskola elektromos teljesítményének bővítéséről. 

- A Bicske 0171/3 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői jogának igényléséről 

 

Megkéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

344/2016. (XII. 05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. december 5-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 5-i rendkívüli, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról Előterjesztő: polgármester 

 

3. A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. A Kerecsendy K. M. u. 2. szám alatti sporttelep fejlesztése II. ütem pályázat hiánypót-

lásáról Előterjesztő: polgármester 

 

7. Bicske város területén közvilágítás fejlesztési munkákról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Az Országos Orvosi Ügyelet NKft. vizesblokk kialakítási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. A kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez adományozott pénzösszeg 

felhasználásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. Fejér Megyei Kormányhivatal Fe/02/967-1/2016. számú javaslatának megtárgyalásá-

ról Előterjesztő: polgármester 

 

11. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérelme-a József A. Általános Iskola és 

Szakiskola elektromos teljesítményének bővítéséről 

Előadó: polgármester 

 

12. A Bicske 0171/3 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői jogának igényléséről 

Előterjesztő: polgármester 
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Határidő: 2016. december 5. 

Felelős: polgármester 

 

1.napirendi pont: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a rendelet tervezet a képviselő-testület döntései-

nek megfelelő előirányzat módosítások átvezetését tartalmazza. Az előirányzatok főösszegét 

188.754.000 Ft-tal növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. A napirendi felett meg-

nyitja a vitát. Képviselői hozzászólás nem volt, ezért kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki 

támogatja a rendeletalkotást, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazat 

mellett a következő rendeletet alkotja 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2016. évi költségvetésének  

a) kiadási főösszegét  3 125 433 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét  3 125 433 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

a) Költségvetési bevételek összege:   2 589 647 ezer forint 

b) Költségvetési kiadások összege:   3 112 283 ezer forint 

c) Költségvetési hiány összege:          522 636 ezer forint 

d) finanszírozási bevételek összege      535 786 ezer forint 

e) finanszírozási kiadások összege                   13 150 ezer forint 

f) belső finanszírozási összege                                    535 786 ezer forint 

g) külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg” az alábbiak 

szerint 
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1. az 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi 

tervezett költségvetési bevételei és kiadásait tartalmazza, és 

2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2016 évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2016 évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2016 évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai 

Egység) 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 2016 

évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, és 

8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit 

és kiadásait tartalmazza, és 

9. a 9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 2016 évi tervezett 

költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

10. a 10. melléklet Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett 

költségvetési bevételei és kiadásai melléklet, és 

11. a 11. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2016 évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

12. a 12. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016 évi tervezett költségvetési bevételeit 

és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

13. a 13. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2016 évi tervezett költségvetési 

bevételeit tartalmazó melléklet, és 

14. a 14. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2016 évi tervezett költségvetési 

kiadásait tartalmazó melléklet, és 

15. a 15. melléklet Bicske Városi Óvoda 2016. évi tervezett előirányzatait tartalmazó 

melléklet, és 

16. a 16. melléklet Egységes a Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, 

Bicskei Gazdasági Szervezet 2016. évi tervezett előirányzatait tartalmazó melléklet, és 

17. a 17. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

2016. évi tervezett előirányzatait tartalmazza, és 

18. a 18. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi tervezett előirányzatait 

tartalmazza, és 

19. a 19. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2016. évi tervezett előirányzatait 

kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

20. a 20. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2016. évi tervezett előirányzatait 

kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

21. a 21. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

22. a 22. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

23. a 23. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi 

tervezett előirányzat kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

24. a 24. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2016. évi működési költségvetést 

önként vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 

25. a 25. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2016. évi működési költségvetést 

kötelezően vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 
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26. a 26. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2016. évi működési költségvetést 

államigazgatási feladatkörönként tartalmazza, és 

27. a 27. melléklet a 2016. évi tervezett támogatásokat tartalmazza, és 

28. a 28. melléklet a 2016. évi tervezett felújításokat tartalmazza, és  

29. a 29. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2016. évi tervezett beruházási kiadásait 

tartalmazza, és 

30. a 30. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2016. évi tervezett tartalék előirányzatot 

tartalmazza, és 

31. a 31. melléklet Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó 

költségvetési kiadási tételeit tartalmazza, és 

32. a 32. melléklet Bicske Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségek a 2017-2019. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza, és 

33. a 33. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, és 

34. a 34. melléklet Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza, és 

35. a 35. melléklet 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza. 

 

 

2.§ (1) A Rendelet 2.§ (1)-(9) bekezdések helyébe az (1)-(10) bekezdések a következő 

rendelkezés alapján lép: 

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

intézmények költségvetése nélkül számított költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 690 051   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 690 051 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 351 711   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 351 711 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 102 511   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 102 511   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 

utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 74 638   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 74 638   ezer forintban 

    

állapítja meg. 
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(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 171 133   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 171 133   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 55 307   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 55 307   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 29 532   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 29 532   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 

2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 274 058   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 274 058   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 172 738   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 172 738   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 203 754   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 203 754   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet  1 – 33. melléklete helyébe e rendelet 1 – 35. melléklete lép. 
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4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2016. december 5. 

 

                                                                                                   Fritz Gábor 

                                                                                                       jegyző    

 

A rendelet 1-35. mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

2.napirendi pont: A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormány-

zati rendelet módosításáról  

 

Pálffy Károly polgármester az előterjesztést ismertetve elmondja, hogy Mány Község Ön-

kormányzata a Kapcsolat Központ útján kívánja ellátni az iskolavédőnői feladatokat. Ehhez 

szükséges a 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása, a mányi Hársfadombi Álta-

lános Iskola az iskola védőnői körzetek közé kerül beemelésre. A rendelet módosításához ki 

kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet és a járási szakfelügyelő védőnő 

véleményét. A napirend felett megnyitja a vitát.  

 

Igari Léna képviselő kérdezi, hogy a bicskei ellátást hogyan fogja ez érinteni. 

 

Pálffy Károly polgármester a feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy ugyanúgy, ahogyan 

a Biatorbágyi Egészségügyi Központról szóló előterjesztésénél is jelezte, nem enged meg sem-

milyen olyan plusz feladatot ellátni egyik intézménynél sem, ami a bicskei ellátást bármilyen 

módon is veszélyeztetné vagy negatívan befolyásolná. 

 

Szabó Ágnes intézményvezető a feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy ezt a bővítést bírja 

az intézmény szabad kapacitással. A bővítés az ellátásra mindenféleképpen pozitív hatással 

lesz. A szeptemberi gyermeklétszám alapján az egyik körzet finanszírozás nélkül maradna. Há-

rom körzetet érint ez a változtatás. A változás eredményeként hosszú távon megnyugtató, ki-

egyensúlyozott gyermeklétszám lesz a védőnői körzetben, így nem lesz gond a finanszírozással. 

 

Pálffy Károly polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja az első határo-

zati javaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt  

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 
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345/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Mány Község Önkormányzatának kéréséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mány Község Önkormányzata kérésének 

helyt ad és az iskolaegészségügyi ellátást a mányi Hársfadombi Általános Iskolában (2065 

Mány, Szent István u. 4/B) a saját fenntartásában lévő Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ - Kapcsolat Központ közreműködésével biztosítja.  

 

Határidő:  2016. december 15. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a második ha-

tározati javaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

346/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. mellékletét képező, a védő-

női körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelettervezetet véleményezési eljárás lefolytatására alkalmasnak minősíti. 

A képviselő-testület felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a rendelettervezetet 

a véleményezésre jogosult szerveknek küldje meg. 

 

Határidő:  2016. december 15. 

Felelős:  jegyző 

 

 

3.napirendi pont: A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizs-

gálatáról 

 

Pálffy Károly polgármester az előterjesztést ismertetve elmondja, hogy a vonatkozó jogsza-

bályi előírások szerint a Bicske város adórendeletének módosítására nyitva álló határidő 

utolsó napja a mai nap. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatta az önkormányzati adó-

hatóságot a 2017.01.01. napjától alkalmazható maximális adómértékekről. A tájékoztató az 

előterjesztés mellékletét képezi. A Bicskén alkalmazott adónemek közül az építményadó mér-

tékének felső határa a tájékoztató szerint 1846,6 Ft/m2. Bicske hatályos rendeletében alkal-

mazott építményadó mértékek jóval az alkalmazható maximum alatt maradnak, azonban az 

önkormányzat kiemelt célja, az arányos és igazságos közteherviselés fenntartása, ezért kéri, 
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hogy a bicskeiek adóterhei ne növekedjenek, így nem javasolja, hogy az adómértékeken vál-

toztasson a képviselő-testület. Kéri a határozati javaslat támogatását. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő elmondja, hogy rengeteg önkormányzat nem vet ki ilyen 

adót. Véleménye szerint ez nem, hogy könnyebbséget jelentene a lakosság számára, hanem a 

továbbiakban is elég komoly terhet ró a bicskei lakosokra. Az, hogy nem változtatnak az adó-

mértékeken, az szerinte nem azt jelenti, hogy ez nem jelent továbbra is hatalmas terhet a lakos-

ság számára. 

 

Pálffy Károly polgármester a képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja, hogy minden 

egyes önkormányzat az adóbevételekből tudja az intézményeit finanszírozni, illetve a saját mű-

ködését biztosítani. Az, hogy melyik önkormányzat milyen adófajtákkal él, az minden telepü-

lésnek a saját választása. Ha az építményadót választja az adott önkormányzat, akkor más adó-

nemeket nem vezet be, illetve a korábbi adónemeket kivezeti. Volt erre példa korábban Bicskén 

is. Amikor az építményadó bevezetésre került, a kommunális adót megszüntették. Sok település 

a kommunális adót használja és nem az építményadót. Ez a két fajta adó, ilyen szempontból 

kizárja egymást. Bicske Város Önkormányzatának biztosítania kell, hogy a lakosság a megfe-

lelő szolgáltatásokat megkapja. Ezt a város pedig csak a megfelelő bevételek beszedésével tudja 

biztosítani. A jelenlegi adómértékek már jó pár éve nem változtak a városban. Ezen most sem 

kívánnak változtatni.  

 

Fritz Gábor jegyző dr. Bourgla Ossamah képviselőt tájékoztatja, hogy azok a települések, 

amelyekkel képviselő úr Bicskét összehasonlította más adónemeket vezettek be, mint például 

telekadó, idegenforgalmi adó, kommunális adó. Decemberben a soros testületi ülésen lesz egy 

napirendi pont, amely tartalmazza a beszámolót az adóztatásról. Az előterjesztés tartalmazni 

fogja a környező településekkel összehasonlított adómértékeket. Az alkalmazott adómértékek 

alapján a Bicske nagyjából középen helyezkedik el a környező településekhez képest. 

 

Sulyokné Guba Judit képviselő elmondja, hogy a beszámoló később van, mint a rendelet fe-

lülvizsgálata. Javasolja mielőtt a rendelet módosításra kerülne, előtte történjen meg az adózás-

ról a beszámoló.  Ennek ismeretében tudnak csak javaslatokat tenni a rendelettel kapcsolatban.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az adórendeletet nem lehet mindig módosítani. Csak úgy 

lehet a Htv. szabályai szerint módosítani, hogy a hatályba léptetést megelőző hó ötödikéig a 

Magyar Államkincstár felé adatot kell szolgáltatni. Év közben nem lehet súlyosbítani az adózók 

terheit. A beszámoló a munkaterv szerinti utolsó testületi ülésen kerül napirendre. 

 

Sulyokné Guba Judit képviselő elmondja, hogy a rendelet módosításra nyitva álló idő decem-

ber 5. Javasolja, hogy a jövő évi munkaterv összeállításánál a képviselő-testület ezeket is vegye 

figyelembe. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszként elmondja, hogy a munkaterv összeállításánál figye-

lembe veszik.  

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő kérdést intéz a jegyzőhöz, miszerint ha az önkormányzat 

csökkenteni szeretné az adókat, azt bármikor megteheti-e, csak az adó emelésére nincsen lehe-

tőség év közben. Vagyis a beszámoló után akár csökkenteni is lehetne az adómértéket. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy nem. Úgy lehet adórendeletet módosítani, hogy 

a Kincstár felé az adatszolgáltatás a rendelet hatálybalépését megelőző hónap 5-ig történjen 

meg. Ha január 1-jétől szeretne a képviselő-testület változtatni az adómértékén, akkor arról 

december 5-ig kell a Kincsárat tájékoztatni. 
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Pálffy Károly polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozati 

javaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 3 nem szavazat mellett a követ-

kező határozatot hozta: 

 

347/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, 

2. a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletben foglalt adómértéke-

ken 2017. évben nem változtat. 

 

Határidő: 2016.12.05. 

Felelős: polgármester 

 

4.napirendi pont: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratá-

nak módosításáról 

 

Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, az alapító okirat módosí-

tását a Fiatalok Házának az intézménybe történő integrálása, illetőleg a kormányzati funkciók 

megnevezésének és egyéb jogszabályváltozások indokolják. A módosítás eredményeképpen a 

Fiatalok Háza az intézmény telephelyévé válik és egyszerűvé teszi a működtetését. 

A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselő-testület tagjait, 

aki támogatja az első határozati javaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

348/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosí-

tásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1) Elfogadja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának 

módosítását a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti 

tartalommal. 

2) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti okirat aláírására. 
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3) felkéri a polgármestert, hogy a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 

részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje 

meg. 

4) felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának „az információs 

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

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2016. december 15. 

Felelős: polgármester 

 

348/2016. (XII.05.) határozat 1. számú melléklete 

Okirat száma:         /2016 

Módosító okirat 

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Bicske Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete által 2015. május 27. napján kiadott 153/2015. számú alapító okiratát az 

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

mányzat Képviselő-testületének …./2016 (XII….) számú határozatára figyelemmel – a kö-

vetkezők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe – mely a módosított okirat 1.2.2. pontja – az 

alábbi rendelkezés lép: 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Petőfi Művelődési Központ 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 

2 Nagy Károly Városi Könyvtár 2060 Bicske, Kisfaludy utca 29. 

3 Fiatalok Háza 2060 Bicske, Kossuth tér 19. 

 

2. Az alapító okirat 3.1. pontjában „/felügyeleti szervének” elhagyásra kerül. 

3. Az alapító okirat az alábbi 3.2. ponttal egészül ki: 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 

4. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.1. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. 

pontja szerinti kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása; a mu-

zeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok. 

 

5. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.3. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
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4.3.1. Nyilvános könyvtári ellátással biztosítja a települési könyvtári szolgáltatások igénybe-

vételét. 

4.3.2. Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, kiemelten e kör-

ből a szabadidőparkban, erdőben, táborhelyen rövid ideig tartózkodó látogatókat kiszol-

gáló kempingszolgáltatást. 

4.3.3. Bicske kistérségi települések közigazgatási területén valamint a zánkai üdülőtáborban 

nyilvános könyvtári ellátást biztosít. Mozgó könyvtári szolgáltatást biztosít a Vértes 

Többcélú kistérségi Önkormányzati Társulás önkormányzatainak közigazgatási terüle-

tén. 

 

6. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.4. pontjában 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép: 

4.4  A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcso-

latos feladatok 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

8 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesz-

tése 

9 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális érté-

kek gondozása 

10 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr mű-

vészetek 

11 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

12 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szak-

mai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

13 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

14 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

7. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe – mely a módosított okirat 5.2. pontja – az 

alábbi rendelkezés lép: 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

3 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről 

 

8. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkal-

mazni. 

Kelt: Bicske, 2016. december   1.   

                                                                   P.H. 

Pálffy Károly polgármester 
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Pálffy Károly polgármester megkéri a képviselő-testület tagjai, aki támogatja a határozati ja-

vaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

349/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetű alapító 

okiratának elfogadása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a bicskei Egységes Művelődési központ és Könyvtár egységes szerkezetű 

Alapító Okiratát a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti tarta-

lommal  

2. felkéri a polgármestert hogy a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár egy-

séges szerkezetű alapító okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 

részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje 

meg. 

3. felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának „az információs önrendel-

kezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései sze-

rinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2016. december 15. 

Felelős: polgármester 

 

349/2016. (XII.05.) határozat 1. számú melléklete 

 

Okirat száma:   /2016  

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bicskei Egységes 

Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 

1.2.2. telephelyei:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Petőfi Művelődési Központ 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 

2 Nagy Károly Városi Könyvtár 2060 Bicske, Kisfaludy utca 29. 

3 Fiatalok Háza 2060 Bicske, Kossuth tér 19. 
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2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. szeptember 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Petőfi Művelődési Központ 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 

2 
Nagy Károly Városi Könyv-

tár 

2060 Bicske, Kisfaludy utca 29. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 7. 

pontja szerinti kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása; a muze-

ális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1. Nyilvános könyvtári ellátással biztosítja a települési könyvtári szolgáltatások 

igénybevételét. 

4.3.2. Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, kiemel-

ten e körből a szabadidőparkban, erdőben, táborhelyen rövid ideig tartózkodó lá-

togatókat kiszolgáló kempingszolgáltatást. 

4.3.3. Bicske kistérségi települések közigazgatási területén valamint a zánkai üdülőtá-

borban nyilvános könyvtári ellátást biztosít. Mozgó könyvtári szolgáltatást bizto-

sít a Vértes Többcélú kistérségi Önkormányzati Társulás önkormányzatainak 

közigazgatási területén. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevé-

kenység 

8 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fej-

lesztése 

9 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 
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10 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

11 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

12 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 

szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

13 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

14 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bicske Város közigazgatási terü-

lete 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § szerinti pályázta-

tási eljárás szerint Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre bízza 

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

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

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogál-

lásáról 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

3 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vételtől alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv Bicske Város Képviselő-testületének 116/2012. (IV.26.) határozatával el-

fogadott alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Bicske, 2015. május 27. 

 

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

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

irat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2016. 

…………………..…………………… napján kelt, 2016. 

…………………………………….….. napjától alkalmazandó ……………………………. 

okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

 

Kelt: Székesfehérvár,  

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 

 

 

 

5.napirendi pont: A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 

Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy a Kapcsolat Köz-

pont vezetőjének vezetői megbízása 2016 december 31-én lejár, ezért szükségessé vált pályá-

zat kiírása a vezetői állás betöltésére. A pályázat kiírásáról a képviselő-testület az elmúlt tes-

tületi ülésen döntött. Jogszabály alapján a vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázókat 

a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör 

gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően 
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szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottságnak kötelezően tagja a pályá-

zat előkészítője vagy képviselője, valamint a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg 

egyesület képviselője vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagja.  

A jegyző, mint a pályázati eljárás előkészítője és lebonyolítója felkérte a Magyar Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületét, (MAGYCSOE), mint országos szakmai 

érdekképviseleti egyesületet, hogy az eseti bizottság személyi összetételét illetően tegye meg 

személyi javaslatát. A bizottságba a MAGYCSOE Tóth Attilát, a Biatorbágyi Családsegítő 

Központ vezetőjét jelölte ki. Az SZMSZ rendelkezései alapján a pályázókat a Humánerőfor-

rások Bizottság is meghallgatja, ezért a határozati javaslat arra tesz javaslatot, hogy a Humán-

erőforrások Bizottság egészüljön ki Alpolgármester asszonnyal, illetve a kötelező tagokkal: 

Tóth Attilával és a jegyzővel és így a Kjt. szerinti bizottságként funkcionáljon a pályázók 

meghallgatásakor. Megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás nem volt. Megkéri a kép-

viselő-testület tagjai, aki támogatja a határozati javaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

350/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ- Kapcsolat Központ vezetői pályázatának véleményezése céljából az alábbi bizottsá-

got hozza létre:  

 

A bizottság tagjai:  

1. Bálint Istvánné Alpolgármester Asszony 

2. Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság elnöke 

3. Máté János Szilárd a Humánerőforrások Bizottság tagja 

4. Igari Léna a Humánerőforrások Bizottság tagja 

5. Dr. Lovasné Báder Katalin a Humánerőforrások Bizottság tagja 

6. Némethné Horváth Nikoletta a Humánerőforrások Bizottság tagja 

7. Tóth Attila a MAGYCSOE által delegált tag 

8. Fritz Gábor jegyző  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: a pályázati határidő lejártát követő huszonnegyedik nap 

 

6.napirendi pont: A Kerecsendy K. M. u. 2. szám alatti sporttelep fejlesztése II. ütem pá-

lyázat hiánypótlásáról  
 

Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy a Tao. tv. alapján 

a Bicskei Torna Club újabb pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez lát-

ványcsapatsport támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételére.  A pályázat kereté-

ben megvalósításra kerülne a Kerecsendi K. M. utcai sporttelepen a fogadóépület, a világítás 

bővítése, a parkolók bővítése, a lelátók lefedése, valamint telepített eredményjelző kiépítése.  
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A pályázat elbírálása során az MLSZ hiánypótlásra szólította fel kérelmezőt, mely hiánypót-

lásban az önkormányzat, mint tulajdonostárs hozzájárulását is kérte. A sikeres pályázat érde-

kében szükséges az önkormányzat hozzájárulása ahhoz, hogy a BTC a beruházást a közös 

tulajdonú telken megvalósítsa és azt a befejezést követő további 15 évig térítésmentesen hasz-

nálja, illetve, hogy a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. Megnyitja a na-

pirend felett a vitát.  Hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja 

a határozati javaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

351/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Kerecsendy K. M. u. 2. szám alatti Sporttelep fejlesztése II. ütem pályázat hi-

ánypótlásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Torna Club TAO pályázatával kap-

csolatban (Kerecsendi Kiss Márton utca 2. szám alatti Sporttelep fejlesztése II. ütem) az aláb-

biakat nyilatkozza: 

 

Hozzájárul ahhoz, hogy a Bicskei Torna Club a közös tulajdonban álló 526/33 hrsz-ú ingatlanon 

a pályázatban foglalt beruházást (parkoló bővítés, pályavilágítás, fogadóépület, lelátók fedése, 

beépített eredményjelző építése) megvalósítsa. 

 

Hozzájárul ahhoz, hogy a Bicskei Torna Club a pályázat megvalósítása után a létesítményt to-

vábbi 10 évig térítésmentesen használja. 

 

Hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén a pályázattal kapcsolatban a Magyar Állam javára jel-

zálogjog kerüljön bejegyzésre. 

 

Vállalja, hogy a pályázattal megvalósított építési engedélyköteles projektelemek külön megál-

lapodás alapján önkormányzati tulajdonba kerüljenek, és azokat a BTC használhatja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati támogatás megszerzése érdekében a szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: 2016. 12. 07. 

Felelős: polgármester 

 

1.számú melléklet 351/2016. (XII.05.) határozat 

 

NYILATKOZAT 

- építési engedély köteles beruházások tárgyában - 

 

Alulírott Pálffy Károly mint Bicske Város Önkormányzat (cím: 2060 Bicske, Hősök tere 4.; a további-

akban: „Önkormányzat”) polgármestere a jelen nyilatkozat aláírásával az alábbi kijelentéseket és kö-

telezettségvállalásokat teszem: 
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Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy Bicskei Torna Club (székhely: 2060 

Bicske, Kerecsendi u. 2. ; képviselő: Tessely Zoltán elnök; a továbbiakban: „Sportszervezet”) az Ön-

kormányzat  [1/2] arányú tulajdonában álló [Bicskei Járási Földhivatal által [526/33] hrsz. alatt nyilván-

tartott és természetben 2060 Bicske, kerecsendi Kiss Márton utca 2.. szám alatt található ingatlanon (a 

továbbiakban: „Ingatlan”) a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a to-

vábbiakban: „Tao. tv.”) 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport támogatására szolgáló adókedvez-

mény igénybevételével építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és felújítást végezzen. 

 

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6a) bekezdése alapján, amennyiben 

az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás és felújítás az Önkormányzat törzsvagyonának 

részét képező ingatlanon valósul meg és a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül az Ön-

kormányzat és a Sportszervezet között a beruházás értékéről szóló megállapodás megkötésre került, 

abban az esetben az építési engedélyhez kötött beruházás és felújítás a megállapodás alapján az Önkor-

mányzat tulajdonába kerül. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportszer-

vezet a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ”) által jóváhagyott sportfejlesztési prog-

ramjának, a látvány-csapatsport támogatására, a támogatások felhasználására és ellenőrzésére vonat-

kozó jogszabályoknak és az Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének megfelelően, az Ingatlant a beru-

házás és felújítás Önkormányzati tulajdonba kerülését követően a fenntartási költségek viselése ellené-

ben/mellett beruházás esetében 15 (tizenöt) éves, felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon 

keresztül térítésmentesen használja. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanon harmadik 

személynek nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az Önkormányzat nem is létesít, amely korlátozná 

vagy kizárná a Sportszervezetet abban, hogy az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és 

felújítást megvalósítsa, és azt a fent említett beruházás esetében 15 (tizenöt), illetve felújítás esetében 5 

(öt) éves határozott időtartamon belül korlátozásoktól mentesen használja. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Önkormányzat képviseletére jogosult vagyok, a szük-

séges felhatalmazásokkal rendelkezem és az Önkormányzat a jelen nyilatkozat kiállításához szükséges 

testületi döntéseket a jogszabályokkal összhangban a Sportszervezettel megkötendő megállapodásra is 

kiterjedő hatállyal meghozta, és amelynek megkötésére és betartására az Önkormányzat a jelen Nyilat-

kozat aláírásával is kötelezettséget vállal. 

 

Kelt: 2016. december 

 

 

___________________ 

Bicske Város Önkormányzata 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

 

 

1.számú melléklet 351/2016. (XII.05.) határozat 

 

 

NYILATKOZAT 

- építési beruházások tárgyában - 

 

Alulírott Pálffy Károly mint Bicske Város Önkormányzat (cím: 2060 Bicske, Hősök tere 4.; a további-

akban: „Önkormányzat”) polgármestere a jelen nyilatkozat aláírásával az alábbi kijelentéseket és kö-

telezettségvállalásokat teszem: 
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Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy Bicskei Torna Club (székhely: 2060 

Bicske, Kerecsendi K. M. u. 2.; képviselő: Tessely Zoltán; a továbbiakban: „Sportszervezet”) az Ön-

kormányzat 1/2 arányú tulajdonában álló Bicskei Járási Földhivatala által [526/33] hrsz. alatt nyilván-

tartott és természetben 2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton utca 2. szám alatt található ingatlanon (a 

továbbiakban: „Ingatlan”) a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a to-

vábbiakban: „Tao. tv.”) 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport támogatására szolgáló adókedvez-

mény igénybevételével építési engedélyhez nem kötött, építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz be-

ruházást, felújítást, vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújí-

tást végezzen. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportszer-

vezet a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ”) által jóváhagyott sportfejlesztési prog-

ramjának, a látvány-csapatsport támogatására, a támogatások felhasználására és ellenőrzésére vonat-

kozó jogszabályoknak és az Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének megfelelően, az Ingatlant a leg-

alább 10 millió forint értékű beruházás és/vagy legalább 5 millió forint értékű  felújítás megvalósítását 

követően a fenntartási költségek viselése ellenében/mellett beruházás esetében 10 (tíz) éves, felújítás 

esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanon harmadik 

személynek nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az Önkormányzat nem is létesít, amely korlátozná 

vagy kizárná a Sportszervezetet abban, hogy a tárgyi eszköz beruházást és felújítást, beruházás esetében 

10 (tíz) éves, illetve felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon belül korlátozásoktól mentesen 

használja. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Önkormányzat képviseletére jogosult vagyok, a szük-

séges felhatalmazásokkal rendelkezem és az Önkormányzat a jelen nyilatkozat kiállításához szükséges 

testületi döntéseket a jogszabályokkal összhangban meghozta, egyúttal az Önkormányzat a jelen Nyi-

latkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Sportszervezet jelen nyilatkozatban biztosított 

jogait megerősítő Megállapodást a Sportszervezettel megköti. 

 

Kelt: Bicske, 2016. december 

 

___________________ 

Bicske Város Önkormányzata 

PálffyKároly 

polgármester 

 

7.napirendi pont: Bicske város területén közvilágítás fejlesztési munkákról 

 

Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy a Polgármesteri 

Hivatal lakossági bejelentések alapján megvizsgálta a Rigó, Jegenye, Dankó, Bogya  K., Ra-

vasz L. és a Bocskai u. környékén hiányzó vagy hiányos közvilágítási hálózatot. A vizsgálat 

feltárta, hogy az érintett helyszíneken nincs, vagy hiányos a közvilágítás, illetve sok esetben 

olyan hálózat sincs, amelyre a közvilágítási lámpatesteket rá lehetne kötni. Emiatt a LED-

napelemes technológia mutatkozott gyors és költséghatékony megoldásnak. A LED-napele-

mes lámpákra három vállalkozástól ajánlatot kértek, ebből az előterjesztés készítéséig két 

ajánlat érkezett meg. A beérkezett ajánlatokat az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

A beérkezett ajánlatok alapján javasolja, hogy képviselő-testület a Packers – Energo Light Kft. 

bruttó 10.916.920.-Ft-os árajánlatát támogassa. A napirend felett megnyitja a vitát. Igari Léna 

képviselőnek megadja a szót. 

 

Igari Léna képviselő hozzászólásában kérdezi, hogy milyen teljesítményű világító testek ke-

rülnek beépítésre. 
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Fábián Róbert a műszaki iroda vezetője válaszként elmondja, hogy 12W-os LED-es lám-

pák lesznek. 

 

Igari Léna képviselő további kérdése, hogy a fényerő az mennyi lesz, hány lumen. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy azonos műszaki tartalomra kérték 

meg az ajánlatot. Egységes árajánlatot kértek be mindenkitől. A megfelelő fényerőt kell, hogy 

biztosítsák. Heltai Zsolt képviselőnek megadja a szót. 

 

Heltai Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a meghívásos pályázatoknál mindig 

fennáll a gyanúja, vagy legalább is a lehetősége annak, hogy talán egyik ajánlattevő sem a 

megfelelő piaci áron nyújtja be az ajánlatát. Kérdezi, hogy vizsgálta-e valaki, hogy ezeket a 

lámpatesteket egyébként a piaci áron ajánlják-e. Elmondja, hogy a budapesti metrófelújításnál 

is jóval magasabb árú árajánlatok érkeztek be.  

 

Pálffy Károly polgármester visszautasítja Heltai Zsolt képviselő támadását. Elmondja, hogy 

az önkormányzat sohasem, egyik árajánlat bekérésnél sem befolyásol senkit az áraknak a meg-

adásánál, csak a piacról kérik be az árajánlatokat. Az árak a piaci árnak megfelelnek. Megkéri 

képviselő társát, hogy fel se vesse ennek a lehetőségét, mert ezt ahogyan eddig sem, úgy a 

későbbiekben sem engedi meg, hogy így működjön itt a hivatalban. 

 

Heltai Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy meg is értené polgármester úr felhá-

borodását, ugyanakkor emlékezteti a jelenlévőket, hogy a bölcsőde tetőfödémének szigetelésé-

nél két nap alatt jóval olcsóbb árajánlatot tudott bekérni, mint az önkormányzat. Ezenkívül 

megvizsgálta a cégek hátterét is, akik benyújtották az árajánlatukat, és természetesen ezeket az 

ajánlatokat és a hozzá kapcsolódó anyagokat megküldte minden képviselő társának is. Ő ezért 

is él ezzel a feltételezéssel. Sajnálja, hogy a polgármester úrnak ez sértő. Mivel a tények véle-

ménye szerint őt igazolják, úgy gondolja, nem kell, hogy érzékenyen érintse polgármester urat 

ez a téma.  

 

Pálffy Károly polgármester ismételten visszautasítja képviselő úr vádjait, hozzáteszi, hogy 

korábban sem és most sem volt ilyenre példa. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a képviselő társával csak a 

fényerősségre kíváncsiak. Hozzáteszi, hogy a LED-es közvilágítással sok probléma merült fel 

az elmúlt évek során.  

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy azt szeretnék, ha megfelelően hasz-

nálhatóak lennének a lámpák, nem díszlámpát, díszkivilágítást szeretnének felszerelni. A cél-

juk a bővítéssel az, hogy rendesen lássanak is a lakók. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő további kérdése, hogy látták-e valahol már működve, fel-

szerelve a rendszert. Látta-e már valaki működés közben. 

 

Fábián Róbert a műszaki iroda vezetője elmondja, hogy kértek és kaptak más önkormány-

zatoktól is referencia igazolásokat. A fény erőssége 99 Watt/ lumen, ez 1188 lumen lámpán-

ként. 

 

Sulyokné Guba Judit képviselő hozzászólásában kérdezi, mikor szerelik fel és van-e a 

munka elvégzésére határidő megszabva. 
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Pálffy Károly polgármester válaszként elmondja, miután a képviselő-testület elfogadja a ha-

tározatot, megkötik a szerződést a vállalkozóval és szeretnék, ha a lehető legkorábbi időpont-

ban el tudnák kezdeni a bővítést. Kérdezi Fábián Róberttől, hogy jelezte-e valamelyik vállal-

kozó, hogy mikor tudja kezdeni a munkát. 

 

Fábián Róbert a műszaki iroda vezetője a kérdésre válaszolva elmondja, hogy mind a két 

vállalkozás a döntést várja, és utána azonnal tudja kezdeni a munkát. 

 

Pálffy Károly polgármester javaslata a határidővel kapcsolatban, hogy legkésőbb 2016. dec-

ember 31. napjáig helyezzék el a lámpatesteket. A kivitelezést azonnal elkell kezdeni. Kéri, 

hogy a szerződésekbe ezek a kikötések is kerüljenek rögzítésre. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a december 31.-ét nem 

fogja tudni a vállalkozó teljesíteni. Azt kérné, hogy „lehetőleg” január 31.-i dátum kerüljön a 

szerződésbe.  

 

Pálffy Károly polgármester válaszként elmondja, hogy ha bármi, olyan körülmény jön 

közbe, ami elfogadható a vállalkozó részéről és nem tudja teljesíteni a határidőt, azt tudják ke-

zelni. 

Megkéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot kézfelemeléssel je-

lezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 nem szavazat mellett a követ-

kező határozatot hozta: 

 

352/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske város területén közvilágítás fejlesztési munkákról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rigó, Jegenye, Dankó, Bogya K., Ravasz L. 

és a Bocskai utcai területeken a közvilágítás fejlesztésével megbízza a Packers – Energo Light 

Kft.-t az árajánlatában szereplő 8.596.000 Ft+ÁFA vállalási áron. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő:   2016. december 18.  

Felelős:  polgármester  

 

8.napirendi pont: Az Országos Orvosi Ügyelet NKft. vizesblokk kialakítási kérelméről 

 

Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy az orvosi ügyeleti 

feladatokat a Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft szolgáltató bicskei központtal látja el, 

Bicskén és a környező 14 településen így a helyben lévő orvos és ápoló a Bicskei Egészségügyi 

Központ épületében kialakított ügyeleti rendelőt és pihenőt használja, az ún. „kijáró orvos” és 

az ügyeleti gépkocsi vezetőjének pihenője pedig a Bicske, Kossuth tér 14/B. alatti épület (volt 

kistérségi iroda) egy részében került kijelölésre, az épület másik részét a Városi Tv használja. 

Ebben az épületben az Országos Orvosi Ügyelet NKft. saját költségen szeretne kialakítani egy 
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fürdő/tusoló lehetőséget a pihenőt használó személyzet részére. Erre vonatkozóan kérelmet 

nyújtott be a tulajdonos Önkormányzatunkhoz. 

A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselő-testület tag-

jait, aki támogatja a határozati javaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

353/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Országos Orvosi Ügyelet NKft vizesblokk kialakítására vonatkozó kérelmé-

nek támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeletet ellátó Országos Orvosi Ügyelet NKft 

(4031 Debrecen, István út 6.) részére – az orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásának idejére 

- használatba adja - a tulajdonában álló 1602/6 hrsz-ú (Kossuth tér 14/B) ingatlan, je-

lenleg üresen álló 12,3 m2 alapterületű helyiségét. 

2. hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt helyiségben az Országos Orvosi Ügyelet NKft 

az ingatlanban lévő ügyeleti pihenőkhöz kapcsolódóan vizesblokkot (tusoló) alakítson 

ki, melynek teljes költsége a Kft-t terheli. 

3. a tervezett – nem engedélyköteles – átalakítást a kivitelezés megkezdése előtt legalább 

alaprajzi szinten elkészített terven kell bemutatni a polgármester részére. A kivitelezés 

csak a terv polgármesteri jóváhagyását követően kezdhető meg. 

4. a 2. pont szerinti beruházást a jogosult saját költségén végzi el, az önkormányzat a be-

ruházáshoz anyagi támogatást nem biztosít. 

5. a beruházó az orvosi ügyeleti szolgáltatási jogviszony megszűnésekor, vagy költözéskor 

saját költségen köteles helyreállítani az eredeti állapotot vagy lemond a beruházással 

kapcsolatos mindennemű követeléséről az önkormányzattal szemben. 

6. a vizesblokk használatbavételét követően felülvizsgálja az ingatlan rezsiköltségeinek 

megosztását.  

7. felhatalmazza a polgármestert az átalakítással kapcsolatos megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. december 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

9.napirendi pont: A kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez adomá-

nyozott pénzösszeg felhasználásáról 

 

Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy Bicske Város 

Önkormányzata arról döntött, hogy belföldi adománygyűjtő számlára az önkormányzat 

300.000 Ft támogatást biztosít a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez. 

Ezzel egyidejűleg adománygyűjtő akciót hirdetett meg (közérdekű kötelezettségvállalás).  Kö-

szönhetően annak, hogy számos önkormányzat csatlakozott adományozóként a programhoz, 

Bicske Város Önkormányzata által felajánlott támogatási összeg nem került felhasználásra a 

kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésénél. Tessely Zoltán, országgyűlési kép-

viselő, miniszterelnöki biztos úr azzal a kéréssel fordult önkormányzatukhoz, hogy a magyar 
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kultúra napja alkalmából, 2017. januárban Kárpátalján Ungvár városban megrendezésre ke-

rülő Szőttes együttes jótékonyság koncertjét támogassa az önkormányzat a megmaradt keret-

összegből. A fentieken felül kértr, hogy további 100.000 Ft összegű támogatást nyújtsanak 

erre a célra. 

A napirend felett megnyitja a vitát.  

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő hozzászólásában kérdezi, hogy a Szőttes Kamara Néptánc-

együttesről van-e szó az előterjesztésben. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy igen. Megkéri a képviselő-testület 

tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

354/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez adományozott pénz-

összeg felhasználásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul: 

1. az adományozott 300.000 Ft pénzösszeg felhasználásához a magyar kultúra napja alkal-

mából a 2017. januárban Kárpátalján Ungvár városban megrendezésre kerülő Szőttes 

együttes jótékonyság koncert költségeinek finanszírozására, 

2. továbbá ugyanezen célból hozzájárul további 100.000 Ft felajánlásához a 2016. évi költ-

ségvetés „civil szervezetek támogatása” keretének terhére,  

3. felhatalmazza a polgármestert a 100.000 Ft támogatás felajánlásáról szóló támogatási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő:   2016. december 18.  

Felelős:        polgármester  

 

10.napirendi pont: Fejér Megyei Kormányhivatal Fe-/02/967-1/2016. számú javaslatá-

nak megtárgyalásáról  

 

Pálffy Károly polgármester előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FE/02/967-1/2016. számú levelében az Mötv. 133. § (2) bekezdésben fog-

laltak alapján felülvizsgálati javaslattal élt a Képviselő-testület felé a Bicske helyi építési sza-

bályzatáról és szabályozási tervről szóló 18/2009. (VII.27.), valamint a Bicske Város Önkor-

mányzatának Tervtanácsa működéséről és működési rendjéről szóló 30/2011. (IX.30.) önkor-

mányzati rendeletek vonatkozásában. Az Mötv. hivatkozott bekezdése alapján a javaslatot a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. 

A napirend felett a vitát megnyitja.  

 

Igari Léna képviselő hozzászólásában tájékoztatást kér a Tervtanács működéséről. 
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Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy rendeletet kellett alkotni róla. A jogalkotási 

kötelezettségének eleget tett a testület, a Kormányhivatal ezt vizsgálta. 

 

Igari Léna képviselő további kérdése, hogy működik-e az önkormányzatnál Tervtanács. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a főépítész úr a Tervtanács felelőse. 

Több hozzászólás nem volt. Megkéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozati 

javaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

355/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/967-1/2016. számú javaslatának megtár-

gyalásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 

Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztá-

lyának FE/02/967-1/2016. számú javaslatát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi 

és elfogadja. 

 

Határidő: 2016.december 5. 

Felelős: polgármester 

Értesül: Fejér Megyei Kormányhivatal 

 

 

11.napirendi pont: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérelme-a József A. Álta-

lános Iskola és Szakiskola elektromos teljesítményének bővítéséről 

 

Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete kérelemmel fordult az Önkor-

mányzathoz a Bicske, Hősök tere 5/B. szám alatt található József Attila Általános Iskola és 

Szakiskola épületének elektromos teljesítménybővítésének tárgyában. A kérelemben leírták, 

hogy az E.ON az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását kéri a teljesítmény bővítéshez szük-

séges vezeték megépítéséhez. A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólás nemvolt. Meg-

kéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

356/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy:  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérelme a József Attila Általános 

Iskola és Szakiskola elektromos teljesítményének bővítéséről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, 

Bicske, Hősök tere 5/B (1293/4 hrsz) ingatlanon álló József Attila Általános Iskola és Szakis-

kola épületének villamoshálózat-felújítási munkákhoz szükséges elektromos teljesítménybőví-

tést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elvégezze, az ingatlan területét e célra igénybe 

vegye, azzal a kikötéssel, hogy a teljesítménybővítéssel kapcsolatban felmerülő összes költsé-

get a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ viseli. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a teljesítménybővítéshez kapcsolódó eljárásban az önkor-

mányzatot képviselje és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Határidő:   2016. december 7.  

Felelős:         polgármester  

 

11.napirendi pont: A Bicske 0171/3 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői jogának igényléséről 

 

Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy a Bicskei Torna 

Club és Önkormányzatunk keresi azt a pályázati lehetőséget, mely keretében sportcsarnok 

építésére nyílna lehetőség a városban. A sportcsarnok épületének elhelyezésére a Bicske 

0171/3 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan lenne a legalkalmasabb. A pályázat előkészítéséhez 

szükséges az előzetes költségbecslések elkészítése, amit csak a helyszín ismeretében lehet 

biztonsággal elvégezni. Fentiek miatt szükséges lenne a fenti ingatlan vagyonkezelői jogának 

megszerzése. A vagyonkezelésbe adást a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott 

kötelező tartalmi elemekkel rendelkező kérelemmel lehet kezdeményezni. A határozati javas-

lat ez alapján készült. A napirend felett megnyitja a vitát. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő hozzászólásában kérdezi, hogy hol található ez a földterület. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a volt Viadom területe. Ez az a terü-

let, amelyen biztonságosan elfér parkolókkal és kiszolgáló egységekkel együtt egy sportcsar-

nok. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ő úgy emlékszik van egy 

határozat, hogy a sportcsarnokot az uszodánál építik meg, a HÉSZ tartalmazza. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy volt korábban ilyen elképzelés. Ő nem 

emlékszik, hogy a HÉSZ tartalmazna erre vonatkozóan bármilyen megkötést. Ha nem fér el, 

akkor nem tudják ott felépíteni. A tervezők megvizsgálták, hogy mely helyszínek lennének a 

legmegfelelőbbek a sportcsarnok elhelyezésére. Bicske városa már régóta szeretne egy megfe-

lelő sportcsarnokot. Többször kérték már az államtól, hogy adja át a tulajdonjogát ennek a te-

rületnek, egyik alkalommal sem került támogatásra az elképzelés. Most azt a lehetőséget látják, 

hogy a vagyonkezelésbe adást nagy valószínűséggel támogatják. Emellett a terület mellett va-

lósulna meg az a kerékpár út, amely Tarjánt és Etyeket köti össze.  

 

Sulyokné Guba Judit képviselő választ ad dr. Bourgla Ossamah képviselőnek. Elmondja, 

hogy igen, volt olyan elképzelés, amely szerint az lett volna az optimális eset, ha az Uszoda 

mellett valósulhatott volna meg a sportcsarnok, de határozat nem született róla és nincs benne 

a HÉSZ-ben.  

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő további kérdése, hogy az állam ezt a területet feladathoz kö-

tötten adja-e.  
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Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy állami ingatlan tulajdonjogát szinte 

egyáltalán nem, vagy csak kivételes esetekben ruházza át az állam. Minden egyes igénylésnél 

meg kell határozni a konkrét célt, amire kérik az ingatlant. További hozzászólás nem volt.  

Megkéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot a kézfelemeléssel je-

lezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

357/2016. (XII.05.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:  A Bicske 0171/3 hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 27. § alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezde-

ményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Közlekedésfejlesztési Koor-

dinációs Központ vagyonkezelésében) lévő Bicske 0171/3 helyrajzi számon felvett, ki-

vett telephely megnevezésű, 27.562 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának in-

gyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adását. 

 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.); 4.) és 15.) pontjaiban meghatározott telepü-

lésfejlesztés, településrendezés, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segí-

tését célzó szolgáltatások, sport, ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében sport-

csarnok építésének elősegítése célra kívánja felhasználni. 

 

3. Bicske Város Önkormányzata vállalja a vagyonkezelésbe adás érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérí-

tését. 

 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 

védettség alatt.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicske 0171/3 hrsz.-ú in-

gatlan ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos eljárás során az 

MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicske 0171/3 hrsz.-ú in-

gatlan ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adására vonatkozó megállapodást alá-

írja. 

 

Határidő:   2016. december 7.  

Felelős:        polgármester  
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Pálffy Károly polgármester megköszöni a képviselő-testület munkáját. 1915 órakor a nyílt ülést 

bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

   polgármester jegyző 


