
JEGYZŐKÖNYV 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendes, nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. január 25. 830  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Heltai Zsolt 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 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Szabó Gábor FMKH Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető 

Kósa László Bicske Városi TV 

Nagyné Szita Erzsébet BMKK igazgatója 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a képviselő-testület rendes, nyílt ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Az ülésről Dr. Bourgla 

Ossamah, és Igari Léna képviselők hiányoznak. Két plusz napirendi pontot javasol felvenni a 

kiküldött napirendi pontokhoz, mégpedig a védőnői körzetek megállapításáról szóló  

8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a Vajda J. Gimnázium épületének 

vagyonkezelési jogáról szóló előterjesztéseket. Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy 

egyetértenek-e a napirendekkel. Kéri, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

1/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2017. január 25-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i rendes, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlan vételi szándékáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Bicske Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra 

támogatási kérelem benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi 

programhoz történő csatlakozás 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. Az EFOP-1.5.2-16 pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

 

12. 2017. március 15-i ünnepi program 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

módosításáról 



Előterjesztő: polgármester 

 

14. A Vajda J. Gimnázium épületének vagyonkezelési jogáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

15. Képviselői bejelentések 

 

 

Határidő:  2017. január 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

1. napirendi pont 

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

 

Pálffy Károly polgármester megadja a lehetőséget a képviselő-testület tagjainak a kérdezésre. 

 

Heltai Zsolt képviselő a beszámoló első táblázatából a 11-es, 16-os és 17-es sorszámú 

eseményekről kéri a polgármester bővebb tájékoztatását. 

Pálffy Károly polgármester további kérdések hiányában ismerteti Heltai Zsolt képviselő 

kérésére a kért eseményeket.  

11. Megbeszélés Hamar Zoltánnal, a Ham-Bau Kft képviselőjével 

Ismerteti, hogy a Ham-Bau Kft. ügyében már korábban tárgyalt a testület. A vállalkozás 

ismételten kifejezte szándékát, mely szerint Bicskén kíván telephelyet létesíteni. A Kft. kéri a 

képviselő-testületet, hogy biztosítson bejárást a számára ahhoz az ingatlanhoz, amelyet meg 

kíván vásárolni.  

16. Egyeztetés Keszthelyi Barnabás telektulajdonossal 

Keszthelyi Barnabás az Arany János utca - Prohászka utca elején lévő teleknek a tulajdonosa, 

ahol a murvás parkoló van. A polgármester ismerteti, hogy a járási hivatal építése és a parkolási 

problémák enyhítése volt a cél, amikor elkérték tőle ezt a telket arra a célra, hogy parkolót 

tudjanak biztosítani a bicskeiek számára. Jelenleg a járási hivatal építése és a parkolási gondok 

indokolják, hogy végleges megoldást találjanak a parkolási problémákra. 

17. Tárgyalás dr. Lakner Zsuzsannával, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

igazgatósági tagjával, főigazgatójával 

Főigazgató asszonnyal a Viadom területének megszerzésével kapcsolatosan folytatott 

tárgyalást. Ezt megelőzően 2016. december 6-án járt dr. Boros Anita államtitkárnál, ahol jelen 

volt dr. Lakner Zsuzsanna főigazgató asszony is. Ott merült fel az, hogy a járási hivatal területét 

és a Viadom területét egyben kellene kezelni. Az egyeztetések alakulása alapján úgy gondolja, 

hogy a város hozzájuthat ehhez az ingatlanhoz. Elmondja, hogy ezt az ingatlant már nagyon 

régóta szeretné megszerezni a város. Több ciklussal ezelőtt merült fel legelőször ennek az 

igénye. Akkor egy katasztrófavédelmi központ létrehozására irányuló elképzelés szerepelt ezen 

a területen. Ez az elképzelés azóta változott. Jelenleg részben a Tarján-Bicske és Bicske-Etyek 

közt megépülő kerékpárútnak a kapcsán, illetve a kézilabda szövetség által kapott 

sportcsarnokfejlesztéshez használnák fel ezt a területet. 



További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a képviselő-testület tagjait, aki a beszámolót 

elfogadja, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

2/2017. (I. 25.) 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 

határozatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések alapján tett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő:  2017. január 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

2.napirendi pont 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a 2016. 12 .21-i zárt képviselő-testületi ülésen a 

testület tárgyalta a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető 

bérének felülvizsgálatáról szóló beadványt, a polgármester átruházott hatáskörében 2016. év 

október, november hónapban megállapított szociális támogatásokról szóló előterjesztést, 

valamint lakásbérleti jogviszonyról és egy méltányossági kérelemről döntött. A 2016. december 

23-i rendkívüli zárt ülésen pedig a Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról döntött a képviselő-

testület. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése. Hozzászólás, kérdés 

hiányában, kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

3/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 



 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

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

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2017. január 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

3.napirendi pont 

A bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlan vételi szándékáról 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy az ingatlanra korábban a Ham-Bau Kft. tett vételi 

ajánlatot. A képviselő-testület akkor úgy döntött, hogy nem kívánja értékesíteni az ingatlant a 

felajánlott vételáron és ezzel egyidejűleg igazságügyi szakértő által készített értékbecslés 

beszerzését rendelte el. A szakértői értékbecslésben szereplő összegek a korábbi 

értékbecslésben szereplő összegektől jelentéktelen mértékben térnek el. Időközben újabb vételi 

ajánlatot kaptak az ingatlanra Kalmár Lászlótól. Az ajánlott vételár 3.500.000,-Ft. Az 

előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Megadja 

a szót Bárányos József képviselőnek, a Gazdálkodási Bizottság elnökének. 

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

egyhangúlag a határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadni. E szerint a megajánlott 

vételáron nem kívánja értékesíteni ezt az ingatlant, viszont kezdeményezi a művelési ág 

megváltoztatását, melynek bruttó költsége várhatóan 100.000.- Ft. Egyúttal kéri a képviselő-

testületet, hogy engedélyezze ennek költségét a 2017. évi költségvetésbe beépíteni. 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást és megadja a szót Iványi Ferenc 

Tivadarné képviselőnek, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökének. 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

ismerteti, hogy bizottságuk a „B” változatot, vagyis az imént elnök úr által elmondottakat 

támogatta 4 szavazattal. 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Egyéb hozzászólás, észrevétel hiányában kéri, hogy szavazzanak. Kéri a testület tagjait, hogy 

aki a bizottságok által javasolt „B” változatot, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

4/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei 0165/4 hrszú ingatlan adásvétele 

 



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a megajánlott vételáron az ingatlant nem kívánja értékesíteni. 

 

2. a tulajdonában lévő 0165/4 hrsz-ú ingatlan árok művelési ágba tartozó földrészlet 

művelési ágának módosítását kezdeményezi a természeti használatnak megfelelően. 

Az eljárás költségeire keretjelleggel 100.000,-Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés 

dologi kiadásai terhére. 

 

3. a művelési ág megváltozását követően a bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlant forgalomképes 

vagyonelemmé nyilvánítja. 

 

 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4. napirendi pont 

A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény szerint az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és 

támogatásokkal összefüggésben a törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, 

jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. Az 

előterjesztés mellékletében szereplő rendelettervezet részletesen tartalmazza azokat a 

juttatásokat, melyeket rendkívüli esetben a hivatalban foglalkoztatottak részére biztosítani 

lehet. 

A juttatások keretösszegét a képviselő-testület határozza meg a költségvetési rendeletben, ez 

alapján a juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét a jegyző az Egységes 

Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Megadja a szót Bárányos József képviselőnek, a 

Gazdálkodási Bizottság elnökének. 

 

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

támogatta az előterjesztést. 

Pálffy Károly polgármester felkéri a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökét, 

ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

elmondja, hogy a bizottság tagjai szintén egyhangúlag támogatták az előterjesztést.  

Pálffy Károly polgármester megköszöni a bizottsági véleményeket. Ezt követően megnyitja 

a napirend felett a vitát.  

Hozzászólás, észrevétel hiányában kéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja az 

előterjesztést, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 



Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő rendeletet hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete 

 

a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1. § E rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)  

a) köztisztviselőire, 

b) főállású polgármesterére, 

c) főállású alpolgármesterére, 

d) ügykezelőire, 

e) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóira 

terjed ki. 

 

2. § Vissza nem térítendő juttatásként Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a) rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, 

b) temetési segélyt, 

c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlásához hozzájárulást 

biztosít. 

 

3. § Visszatérítendő juttatásként Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

illetményelőleget biztosít. 

 

4. § A 2. és 3. §-ban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 

rendjét a jegyző az Egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg a költségvetési 

rendeletben meghatározott keret terhére. 

 

5. § (1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 

szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 

szóló 32/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet. 

 Pálffy Károly  Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. január 25. 

 

 Fritz Gábor 

 jegyző  

 



 

5. napirendi pont 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától, 

majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozat-

tételre kötelesek. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a 

vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 

vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre 

kijelölt bizottság, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A 

bizottságnak szükséges határozatot hozni a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről. 

A bizottsági döntéseket a képviselő-testület elé kell terjeszteni tudomásulvétel céljából, ezért 

megkéri Iványi Ferenc Tivadarné elnök asszonyt, hogy számoljon be a képviselők és a 

bizottságok nem képviselő tagjainak 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség teljesítéséről. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

ismerteti, hogy a külső bizottsági tagok, valamint a bizottságok tagjaiként dolgozó képviselők 

és a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek az adott napon, illetve akadályoztatásukat követően 

benyújtották a vagyonnyilatkozataikat. Január 16-án 8 és 10 óra közötti időszakban a 

képviselők többsége, aki ekkor akadályoztatva volt, az ezen a napon és ezt követően, de 

határidőn belül eleget tett kötelezettségének. Köszöni a Szervezési Iroda munkatársainak 

közreműködését. 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Nincs hozzászólásra jelentkező, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki elfogadja a 

tájékoztatást, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

5/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

A képviselő-testület a Város és Városfejlesztési Bizottság elnökének, a képviselők és a 

bizottságok nem képviselő tagjainak 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 

 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

6. napirendi pont 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról 



 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint 

minden év január 31-ig felül kell vizsgálni a települési önkormányzat, jelen esetben Bicske 

Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzat, esetükben Bicske Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata által kötött megállapodást. Az előterjesztést áttekintve 

megállapították, hogy csak apróbb módosításokra van szükség, melyeket részletesen tartalmaz 

az előterjesztés. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Nincs hozzászólásra jelentkező.  

 

Pálffy Károly polgármester jelzi a képviselő-testület felé, hogy személyes érintettsége miatt 

Németh Tibor képviselőt szükséges a döntéshozatalból kizárniuk. A napirendi pontról történő 

szavazást megelőzően kéri a testület tagjait, hogy aki támogatja Németh Tibor szavazásból 

történő kizárását, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 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, 1 fő nem vett részt a 

szavazásban 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

6/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Németh Tibor képviselő döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Németh Tibor képviselőt a 

7/2017. (I. 25.) számú, „Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 

felülvizsgálatáról” szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség 

miatt kizárja. 

 

 

Határidő:  2017. január 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatát elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

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, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 



7/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Bicske Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal 2015. február 10. napján kötött megállapodást. 

A képviselő-testület javasolja a megállapodás III. Az együttműködés területei, formái 4. 

pontjának ötödik bekezdés, második mondatának „Egyben törölni kéri a 1288/1. hrsz. 

ingatlanra bejegyzett 25,58 m2 bejegyzett használati jogot” törlését. 

A képviselő-testület a megállapodás III. Az együttműködés területei, formái 9. pont második 

mondata helyébe Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának egyező tartalmú 

határozata esetén az alábbi mondat lép: 

„Amennyiben Bicske Város Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendeletében a 

fedezet biztosított, úgy a támogatási összeget két részletben, tárgyév május 15. napjáig, 

valamint tárgyév július 15. napjáig átutalással, kettő egyenlő részletben teljesíti.” 

Az együttműködési megállapodás módosítása jelen határozat 1. mellékletét képezi. 

Az együttműködési megállapodás módosítása Bicske Város Polgármestere és Bicske Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke által történő aláírást követő napon lép hatályba. 

 

Határidő:  2017.január 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

7. napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény szerint Bicske 

Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A 

közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 

lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy 

egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az ajánlatkérő 

köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított 

szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. Bicske Város Önkormányzata 2017. évi 

összesített közbeszerzési tervének tervezetét az előterjesztéshez mellékelt táblázat tartalmazza. 

A költségvetési rendelet elfogadása után szükség lehet a közbeszerzési terv módosítására. Az 

előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy 

a bizottság 5 igen szavazattal támogatta a közbeszerzési tervet. 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást és megnyitja a napirend felett a vitát. 

Hozzászólás, észrevétel hiányában kéri, hogy aki elfogadja Bicske Város Önkormányzata 2017. 

évi közbeszerzési tervét, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 



A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

8/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2017. évi 

összesített közbeszerzési tervét jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő:  2017. március 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

8. napirendi pont 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelem 

benyújtásáról 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás az ASP Korm. rendeletben foglalt 

kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási 

források biztosításával. Az elérhető támogatás összege 9 millió Ft, melyhez önerő nem 

szükséges. Jelzi a képviselő-testület számára, hogy az önkormányzatoknak ez év második 

felében mindenképpen be kell vezetniük az ASP rendszert. Az előterjesztést a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Megadja a szót Iványi Ferenc Tivadarnénak. 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

ismerteti, hogy az imént hallottak alapján, a lehetőséget kihasználva ezt a támogatási összeget 

az önkormányzat pénztárában szeretnék tudni, ezért a bizottság teljes létszámában támogatta a 

csatlakozási szándékot.  

Pálffy Károly polgármester megköszöni a vélemény ismertetését, majd megnyitja a napirend 

felett a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező, ezért kéri a jelenlévőket, szavazzanak. Kéri, hogy 

aki támogatja az előterjesztést, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 



 

9/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási 

kérelem benyújtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy Bicske Város 

Önkormányzata - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. 

rendeletben meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 

kötelezettségének eleget tehessen, úgy határoz, hogy felhatalmazza Bicske város 

polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 

felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 

kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Bicske Város Önkormányzatának 

nevében és javára. 

 

 

Határidő: 2017.01.31. 

Felelős: polgármester 

 

 

9. napirendi pont 

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi 

programhoz történő csatlakozás 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezik 

„A legszebb konyhakertek” elnevezésű programot. A csatlakozással az önkormányzat vállalja, 

hogy a programban megfogalmazott célkitűzéseket támogatja, a megjelölt kategóriákkal, 

elvárásokkal, bírálati szempontokkal egyetért. Javasolja, hogy programvezetőnek, a korábbi 

évekhez hasonlóan, Bálint Istvánné alpolgármester asszony felkérését. A program 

lebonyolítására szabályzat készült, amely szerint zsűritagokat kell kijelölni bíráló bizottságnak. 

Javasolt 3 fős bizottság felállítása, melybe Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt, Iványi 

Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt és Nagy Attila igazgató urat javasolja megválasztani. Az 

előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Elsőként 

Sulyokné Guba Judit képviselőnek, a Humánerőforrások Bizottság elnökének adja meg a szót 

a bizottsági vélemény ismertetésére.  

Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke ismerteti, hogy a 

bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. Egy észrevételük volt a határozati javaslatra 

vonatkozóan. A 6. pontban az ajándékutalvánnyal kapcsolatban az szerepel, hogy „a helyi 

gazdaboltban vásárolható le”. A bizottság kérése az volt, hogy a testületi ülésig kerüljön 

pontosításra az, hogy a két gazdabolt közül melyikben érvényesíthetők majd az 

ajándékutalványok.  

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást és megadja a szót a Gazdálkodási 

Bizottság elnökének.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottságuk 

pénzügyi szempontból vizsgálta és változtatás nélkül elfogadásra javasolta a határozati 

javaslatban foglaltakat. 



Pálffy Károly polgármester kéri Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt, hogy pontosítsák, 

melyik gazdabolt lesz az, ahol beválthatóak lesznek az ajándékutalványok. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy ugyanaz lesz, amely a korábbi években is 

volt, a Farmer Center bolt.  

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a vitát. Hozzászólás, észrevétel hiányában kéri, hogy 

szavazzanak. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki támogatja az előterjesztést, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

10/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi 

programhoz történő csatlakozás 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz  

2017. évben csatlakozik.  

 

2. Az erről szóló hirdetményt a Bicskei Újságban közzéteszi és ezzel egyidőben a 

jelentkezési lapot a www.bicske.hu önkormányzati honlapon is elhelyezi és biztosítja a 

jelentkezési lap Bicskei Polgármesteri Hivatalban, a Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és a Könyvtárban való terjesztését és leadásának lehetőségét.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására.  

 

4. a pályázatokat 2017. 08. 15-ig a következő bizottság bírálja el: 

 Bálint Istvánné alpolgármester asszony  

 Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszony  

 Nagy Attila igazgató úr 

 

5. Ünnepélyes átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor. 

 

6. az I. helyezettet 15.000.- Ft-os, a II. helyezettet 10.000.- Ft-os, III. helyezettet 5.000.- 

Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a Farmer Center Kft. 2060 Bicske, Szent István 

út 86. szám alatti gazdaboltban vásárolható le. 

 

7. a költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetés pénzmaradvány terhére biztosítja 

keret jelleggel 250.000.- Ft összegben. 

 

http://www.bicske.hu/


Határidő:  2017. január 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

10. napirendi pont 

Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a főállású alpolgármester megbízatásának 

időtartamára illetményre jogosult. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 

alapján az alpolgármester illetményét a polgármester illetményének 70 - 90%-a közötti 

összegben a képviselő-testület állapítja meg. Hivatkozott törvény arról is rendelkezik, hogy a 

főállású alpolgármester a tisztsége ellátásával egyidejűleg havonta az illetményének 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Tekintettel arra, hogy a polgármester 

illetménye a törvény módosítása miatt 2017. január 1-től módosult, így az alpolgármester 

illetményét is módosítani szükséges. Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a Gazdálkodási Bizottság elnökének.  

 

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

egyhangúan támogatja az előterjesztést. 

Pálffy Károly polgármester felkéri a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökét a 

bizottság véleményének ismertetésére. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

ismerteti, hogy a bizottság is támogatta az előterjesztést. 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót alpolgármester asszonynak. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester arra kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 

szavazásában érintett, ezért döntsön a szavazásból történő kizárásáról. 

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólásra 

jelentkező, ezért kéri, hogy először alpolgármester asszony szavazásból történő kizárásáról 

döntsenek. Kéri, hogy szavazzanak. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 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, 1 fő nem vett részt a 

szavazásban  

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

11/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bálint Istvánné alpolgármester döntéshozatalból történő kizárása 

 



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné alpolgármestert 

a 12/2017. (I. 25.) számú, „Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapításáról” szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt 

kizárja. 

 

 

Határidő:  2017. január 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

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, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

12/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester 

illetményét 2017. január 1. napjától a mindenkori főállású polgármesteri illetmény 90%-ában, 

költségtérítését a mindenkori főállású alpolgármesteri illetmény 15%-ában állapítja meg. 

A megállapított összeg fedezetét a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi juttatások 

terhére biztosítja. 

 

Határidő:  2017.01.31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót alpolgármester asszonynak.  

 

Bálint Istvánné alpolgármester köszöni a szót. Megköszöni képviselőtársainak, hogy 

támogatták az illetményemelését. Nemcsak a képviselőtársainak, hanem a szakbizottságok 

külsős bizottsági tagjainak is, ígéri, ahogyan eddig is, úgy a jövőben is a legjobb tudása szerint 

próbálja a munkáját elvégezni.  

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak a 

munkáját, amit a városért végez.  

 

11. napirendi pont 

Az EFOP-1.5.2-16 pályázaton való részvételről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy pályázati felhívásnak megfelelően az 

önkormányzat pályázatot nyújthat be a következő tevékenységek elvégzésére: 



- A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző 

programok megvalósítására, 

- A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának 

javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítására, megerősítésére, 

- A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítésére, 

- A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztésére, 

valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatására, 

- A kultúrák közötti párbeszéd erősítésére. 

Támogatását kéri a képviselő-testületnek. A pályázat benyújtására kizárólag konzorciumi 

formában van lehetőség. A konzorciumi megállapodás felhívásban megjelent sablon jelen 

előterjesztés mellékletét képezi. A pályázat előkészítésének jelenlegi szakaszában, az 

együttműködési tárgyalások a következő településekkel kezdődtek meg: Csákvárral, mint a 

pályázat konzorciumvezetőjével, valamint Vál, Csabdi, Alcsútdoboz, Mány, Óbarok, és Pátka 

településekkel. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező, ezért kéri, 

hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja a pályázaton való részvételt, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

13/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az EFOP-1.5.2-16 pályázaton való részvételről 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és 

az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” tárgyú 

előterjesztést, és támogatja a megvalósítani kívánt pályázatot, annak benyújtásával egyetért. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges intézkedéseket megtegye és a pályázat benyújtásához szükséges, jelen határozat 1. 

sz. mellékletében szereplő konzorciumi megállapodást aláírja. 

 

Határidő:  2017.03.30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

12. napirendi pont 

2017. március 15-i ünnepi program 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy az ünnepség méltó megszervezése érdekében az 

ünnepség programjáról a jelen ülésen indokolt dönteni, hogy megfelelően elő tudják készíteni 

az ünnepi megemlékezést. A rendezvény részletes programját az előterjesztés tartalmazza. Az 

ünnepi köszöntő megtartására felkérték dr. Molnár Krisztián urat, a Fejér Megyei Közgyűlés 



elnökét. Az előterjesztést a Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Megadja 

a szót a Humánerőforrások Bizottság elnökének.  

 

Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke ismerteti, hogy 

március 15-én délután 4 órakor fog kezdődni az ünnepség. A Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola növendékeit és az iskolát kérték fel az ünnepi műsor megtartására. Szeretné kiegészíteni 

a határozati javaslatot azzal, hogy közreműködőként kérjék fel a Bicskei Fúvószenekari 

Egyesület Fesztivál Fúvószenekarát. A tavalyi ünnepélyes és jó hangulatú fáklyás menettel 

javasolja a bizottság lezárni az ünnepi megemlékezést. A bizottság egyhangúan támogatta az 

előterjesztést.  

Pálffy Károly polgármester jelzi, hogy egy kiegészítéssel kíván élni. dr. Molnár Krisztián 

elnök úr 100%-ban nem tudott választ adni arra, hogy el tudja-e vállalni a felkérést, mert más 

elfoglaltságai is vannak. Amennyiben a székesfehérvári programon való részvételével nem 

ütközik, akkor tudja elvállalni ezt a felkérést. Abban az esetben, ha nem tud részt venni a 

megemlékezésen, akkor kéri a képviselő-testületet, hogy adja meg számára azt a lehetőséget, 

hogy egy másik előadót kérjen meg az ünnepi köszöntő elmondására, melyről a későbbiekben 

természetesen tájékoztatást kap a képviselő-testület. Megnyitja a napirend felett a vitát. Egyéb 

hozzászólás, észrevétel hiányában kéri, hogy az elhangzott kiegészítésekkel fogadják el az 

előterjesztést. Kéri, hogy aki támogatja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

14/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 2017. március 15-i ünnepi program 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 15-i ünnepi programot a 

következők szerint fogadja el: 

 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Időpont: 2017. március 15. du. 16:00 óra 

Narrátor: Janek Réka 

 

8. Himnusz 

9. Székely Himnusz 
10. Ünnepi köszöntő: 

Elmondja: dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 

11. Ünnepi műsor: 

Előadja: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

12. Fáklyás menet (időjárás függvényében; tervezett útvonal: Kossuth tér, Szent István út, 

Bocskai u., Könyvtár, Kossuth tér) 

13. Koszorúzás: Kossuth Szobor 

14. Szózat 



 

Felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárt a műsor előkészítésére, a teljes 

program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek biztosítására, a 300 db meghívó és 

40 db plakát elkészítésére. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ünnepség előkészítésére és lebonyolítására 

a 2016. évi költségvetés pénzmaradvány terhére keret jelleggel 400.000 Ft-ot biztosít. 

 

Felkéri a Bicskei Fúvószenekari Egyesületet, hogy a rendezvényen fellépjen. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy ha a felkért dr. Molnár Krisztián elnök úr egyéb 

elfoglaltsága miatt az ünnepségen nem tud részt venni, kérjen fel másik személyt az ünnepi 

köszöntő megtartására. 

 

 

Határidő:  2017. március 15. 

Felelős:  polgármester 

 

 

13. napirendi pont 

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

módosításáról 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy Mány Község Önkormányzata az elmúlt évben 

azzal a kéréssel kereste meg Bicske Város Önkormányzatát, hogy az iskolaegészségügyi 

feladatokat a mányi Hársfadombi Általános Iskolában a bicskei Kapcsolat Központ útján 

kívánják ellátni. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 345/2016. (XII.5.) számú 

határozatával úgy döntött, hogy Mány Község Önkormányzata kérésének helyt ad és az 

iskolaegészségügyi ellátást a mányi Hársfadombi Általános Iskolában a Kapcsolat Központ 

közreműködésével biztosítja. A fentiek alapján szükséges a védőnői körzetek megállapításáról 

szóló rendelet módosítása. A rendelet-tervezet módosításával kapcsolatos véleményezési 

eljárás lefolytatása megtörtént. A véleményezi eljárásban részes Nemzeti Egészségfejlesztési 

Intézet és a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a 

rendelet módosítását megfelelőnek tartja. Megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás, 

észrevétel hiányában kéri, hogy aki támogatja a rendelet módosítását, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat 

mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete 

 

a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015(IV.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 



 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015.évi CXXIII. törvény 6.§-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében, a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya és az Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének 

kikérésével következőket rendeli el: 

 

 

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

a)  1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 

b)  2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

 

 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

polgármester jegyző 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2017. január 25. 

 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

„1. melléklet a 2/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelethez” 

 

Védőnői körzetek területi beosztása, kijelölése utcajegyzék szerint 

 

I.körzet (001329915) 

 

Utca nevek: 

Apponyi Albert (33-;20-) 

Bányász (13-;16-) 

Barki u. 

Béke u. 

Deák Ferenc u. 

Endresz György (37-;32-) 

Erkel Ferenc u. 

Kisfaludy u. 

Klapka György (19-;18-) 

Kodály Zoltán u. 

Kölcsey Ferenc u. 

Madách Imre u. 

Móricz Zs. u. 



Magyar Sándor (31-;46-) 

Május 1. u. (5-;20-) 

Rozgonyi u. 

Szent Imre u. 

Tatai u. 

Thököly u. 

Vajda János u. 

Téglagyár u. 

Török Bálint (13-;12-) 

Zrínyi Miklós 

 

Külterületek: 

Baboshegy 

Galagonyás dűlő 

Autópálya mérnökség 



II.körzet (001329916) 

 

Utca nevek: 

Arany J. u. 

Bihari u. 

Bogya K. u. 

Csákvári u. 

Csokonai Vitéz Mihály u. 

Dankó P. u. 

Dobó u. 

Florianna tér 

Gárdonyi Géza u. 

Hősök tere 

Jakab u. 

Jókai u. 

Jegenyefa u. 

Kinizsi u. 

Losonczi u. 

Petőfi S. u. 

Petőfi S. tér 

Prohászka O. u. 

Rigó u. 

Szent István u. 

Szondi u. 

Szondi köz 

Tompa Mihály u. 

Törökverő u. 

Váradi Dániel u. 

Vörösmarty M. u.  

 

III.körzet (001329917) 

 

Utca nevek 

Akácfa u. 

Aradi Vértanuk 

Árpád u. 

Barsi u. 

Diófa u. 

Hunyadi u. 

Kerecsendi Kiss Márton 

Kézai Simon 

Kőrisfa 

Nefelejcs u. 

Rákóczi Ferenc u. 

Széchenyi u. 

Táncsics Mihály u. 

Tölgyfa u. 

Űrhajós u. 

Vasvári Pál u. 

Külterületek: 

Óbarok 

Nagyegyháza 

  



IV.körzet (0013299918) 

 

Utca nevek: 

Apponyi Albert (1-31; 2-18) 

Bajcsy Zs. u. 

Bányász (1-11; 2-14) 

Batthyány u. 

Bocskai 

Bocskai köz 

Búzavirág 

Csabdi út 

Csók u. 

Endresz György (1-35; 2-30) 

Erdőalja u. 

Fáy u. 

Forgách Antal u. 

Hársfa u. 

Klapka György (1-17; 2-16) 

Kossuth u. 

Kőrösi Csoma Sándor 

Munkácsy Mihály 

Magyar Sándor (1-29; 2-44) 

Május 1. u. (1-3, 2-18) 

Nagy Károly u. 

Névtelen u. 

Ravasz László u. 

Rózsa u. 

Török Bálint (1-11, 2-10) 

Varga József 

Váci Mihály 

Vereczkei 

Virág köz 

 

Külterületek: 

Csabdi 

Vasztélypuszta 

Tükröspuszta 

Méhestanya 

 

  



 

V. sz. körzet (001004167) 

 

Utca nevek 

Ady Endre u. 

Bartók Béla u. 

Bem József u. 

Bethlen Gábor u. 

Botond tér 

Dózsa György u. 

József Attila u. 

Kanizsai u. 

Kossuth tér 

Lehel köz 

Szarka János tér 

Szent László u. 

Tószeg u. 

 

Külterületek: 

Alcsútdoboz 

Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola  

8087 Alcsútdoboz Szabadság u. 105. 

 

 

  



 

„2. melléklet a 2/2017 (I. 25.) önkormányzati rendelethez” 

 

 

 

 

I. sz. iskola védőnői körzet (001004222)  
 

Iskola neve Címe 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Prohászka úti épület 

2060 Bicske, Prohászka 3. 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Szent István úti épület 

2060 Bicske, Szent István 42. 

Hársfadombi Általános Iskola 2065 Mány Szent István u. 4/B 

 

 

 

II. sz. iskola védőnői körzet (001004169)  

 

 

 

 

14. napirendi pont 

A Vajda J. Gimnázium épületének vagyonkezelési jogáról 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy jogszabályi változás miatt a Fejér Megyei Vajda 

János Gimnázium és Szakközépiskola 2016. július 1-jével vált ki a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központból és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által 

fenntartott illetékes szakképzési centrumba olvadt be, és annak tagintézményeként működik. A 

fentiekre tekintettel az önkormányzat és a Székesfehérvári Szakképzési Centrum között  

vagyonkezelői szerződés kötése szükséges. A szerződés aláírása előtt szükséges az érintett 

ingatlan megosztása, mert jelenleg a gimnázium és a Prelúdium Művészeti Iskola egy helyrajzi 

számon, egy telken helyezkedik el és a későbbi bárminemű probléma elkerülése érdekében 
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javasolt külön kezelni ezeket az ingatlanokat. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja az előterjesztést, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

15/2017. (I. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Vajda J. Gimnázium épületének vagyonkezelői jogáról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bicskei 2554/1 hrsz-ú ingatlan 

megosztásához hozzájárul, úgy, hogy a megosztást követően a Székesfehérvári Szakképzési 

Centrum közötti, Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma és a Bicskei Prelúdium épületei 

külön telekre kerüljenek. 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Székesfehérvári Szakképzési Centrum 

közötti, Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma használatában lévő Bicske, Kossuth tér 

3. szám alatti (hrsz: 2554/1) ingatlan vagyonkezelésbe adásáról szóló, jelen határozat 1. sz. 

mellékletében szereplő szerződés tervezetet jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatására, 

valamint a szerződés tervezet aláírására. 

 

A telekalakítás költségeire 250.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2016 évi pénzmaradvány 

terhére. 

 

Határidő:  2017. február 15. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester arra kéri a jelenlévőket, hogy a közel múltban Verona mellett a 

sítáborból hazafelé érkező magyar iskolának a csoportjával történt tragikus buszbaleset 

következtében elhunytak emléke előtt egy perces néma felállással adózzanak. 

 

15. napirendi pont 

Képviselői bejelentések 

 

Pálffy Károly polgármester elsőként alpolgármester asszonynak adja meg a szót. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester a testületnek és Bicske minden lakójának szeretne köszönetet 

mondani az újévi rendezvény szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítségért, elsősorban 

a zeneiskola növendékeinek, képviselőtársának, Sulyokné Guba Juditnak és az iskola 

igazgatójának, aki koordinálta és összefogta ezt a rendezvényt. Sajnos ő maga egyéb más városi 

elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, de a rendezvény visszhangja nagyon pozitív volt. A 



rendezvényen összegyűlt bevétel is arról tanúskodik, hogy mindenki magáénak érezte, hogy ezt 

a két családot, akit korábban a testületi döntés alapján meghatároztak, támogassák. A tegnapi 

nap folyamán polgármester úrral és az Összefogás Egyesület elnökével, Ádám Lászlóval 

elmentek a családokhoz. Az ő köszönetüket is szeretné tolmácsolni. Nagyon nagy segítség 

számukra. Az egyik családnál sajnos már csak a kisfiú édesanyjának tudták átadni a támogatást, 

mert ő december 29-én életét vesztette. De ez a támogatás a családnak a korábbi kórházi 

kezelések és minden más egyéb kiadás kapcsán komoly segítség lesz. Még egyszer köszöni 

minden bicskeinek, aki fontosnak és elkötelezettnek érezte magát ezzel kapcsolatban. 

Pálffy Károly polgármester köszöni szépen a tájékoztatást és megadja a szót Heltai Zsolt 

képviselőnek.  

Heltai Zsolt képviselő ismerteti, hogy a város lakóitól érkezett hozzá egy megkeresés. 

Ismerteti, hogy elhozták hozzá a Bicskei Újság két példányát, a novemberit és a decemberit. 

Elmondja, hogy azt hiányolják, miért nem tud a novemberiben megjelenni, hogy lesz 

közmeghallgatás. Elmondja, hogy tudja, hogy a város honlapján, az interneten meg volt 

hirdetve, de rengeteg olyan ember van Bicskén, akit érdekelt volna a közmeghallgatás, de sajnos 

nem kapott róla időben információt, miközben közpénzből fenntartanak egy ilyen újságot. Sőt 

ezektől az emberektől érkezett egy olyan javaslat is, hogy nem kell három helyszínen 

megtartani a közmeghallgatást, hiszen van a városnak buszjárata és nyugodtan le lehet egy 

helyszínen rendezni mindent. Véleménye szerint belefér a város önkormányzatának keretébe, 

hogy egy ingyenes buszjáratot indít és akkor azok, akiket érdekel a város sorsa, jövője, 

hétköznapjai, azok el tudnak jönni. Főleg, ha meg is van hirdetve normálisan és információt 

kapnak róla. Szerinte egy helyszínen is meg lehet rendezni, a Művelődési ház vagy a Fiatalok 

Háza nagyon jó helyszínt tud ehhez biztosítani.  

A másik bejelentése pedig az lenne, hogy 2016. decemberében Kerepes Város Önkormányzata 

elindított egyfajta missziót. Elfogadtak egy határozatot, melyben felkérték Áder Jánost és 

Kövér Lászlót, hogy terjesszenek a Parlament elé egy közkegyelmi törvényjavaslatot, amiben 

a 2006. október 26-tól 2010. április 25-ig bekövetkezett politikai ellenállási akciókban részt 

vevő emberek kegyelmet kaphatnának. Megkérdezi, hogy tervezi-e esetleg polgármester úr, 

hogy Bicske Város Önkormányzatának képviselő-testülete elé terjeszt egy ilyen javaslatot. 

Elmondja, hogy több város csatlakozott már ehhez a kezdeményezéshez. 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy ő is problémának tartja, hogy nem jelent meg a 

helyi újságban a közmeghallgatás. Ígéretet tesz arra, hogy a következőkben belekerüljön. De 

jelzi, hogy a hír az SzMSz-szerint időben jelent meg, ahogyan arról a képviselők is időben 

értesültek. Arra vonatkozóan, hogy egy helyszínen legyen a közmeghallgatás, úgy gondolja 

megfontolás tárgyát képezi, ahogyan az is korábban megfontolás tárgyát képezte, hogy több 

helyszínen kerüljön megtartásra. 

Ismerteti, hogy a kerepesi határozatról, illetve kérvényről nem hallott. Képviselő úrtól hall most 

róla, illetve tudja, hogy a bizottsági ülésen képviselő úr felvetette ezt. Nem gondolja azt, hogy 

ez önkormányzati ügyet érintő történet lenne. A bírósági ítéleteket azt gondolja, hogy nem 

tisztük megítélni egyrészről. Másrészről azt gondolja, hogy a bíróságok függetlenségét nem 

vonhatják kétségbe. 

Pálffy Károly polgármester megállapítja, hogy nincs további bejelentés. Megköszöni a 

képviselő-testület munkáját. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy ne menjenek sehová, 

mert egy rövid technikai szünetet követően azonnal elkezdik a zárt ülést. 918 órakor a nyílt ülést 

bezárja. 



 

 

 

K.m.f. 
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