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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:  2017. december 20. 8.05 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Soós Attila ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Nagy András Fejérvíz Zrt. képviselője 

Staudt István Fejérvíz Zrt. képviselője 

Kósa László Bicske Városi TV 

 

 

Pálffy Károly: megnyitja a képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülését. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Máté János 

Szilárd és Igari Léna képviselők jelezték távolmaradásukat, dr. Bourgla Ossamah és Heltai 

Zsolt nem jelezték. A kiküldött napirendre tesz javaslatot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, 

hozzászól a napirendhez. Ennek hiányában kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

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

következő határozatot hozta: 

 

406/2017. (XII.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2017. december 20-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 20-i rendkívüli, nyílt 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A víziközmű rendszerek üzemeltetési és bérleti szerződéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Határidő:  2017. december 20. 

Felelős:  polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

A víziközmű rendszerek üzemeltetési és bérleti szerződéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Ezt követően köszönti a Fejérvíz Zrt. megjelent 

képviselőit és megkérdezi, hogy kívánják-e kiegészíteni az elhangzottakat. Mivel nem hangzott 

el kiegészítés, ezért megadja a hozzászólás lehetőségét a képviselő-testület tagjainak. Nincs 

hozzászólás, így kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. Felhívja a figyelmet, hogy két 

határozati javaslatról kell dönteniük. Elsőként az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és 

tisztítás-SZV megnevezésű, 21-10481-1-003-00-12 azonosító számú víziközmű rendszer 

bérlete és üzemeltetésére vonatkozó határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, aki 

támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

407/2017. (XII.20.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV megnevezésű,  

21-10481-1-003-00-12 azonosító számú víziközmű rendszer bérlete és üzemeltetése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1. a résztulajdonát képező I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 

megnevezésű, 21-10481-1-003-00-12 azonosító számú víziközmű bérleti és 

üzemeltetési szerződését a határozat melléklete szerint elfogadja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Pálffy Károly: másodikként kéri, hogy aki az I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta 

ivóvízszolgáltató rendszer-V megnevezésű, 11-10481-1-003-01-15 azonosító számú 

víziközmű rendszer bérlete és üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítást elfogadja, 

jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

408/2017. (XII.20.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Az I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V megnevezésű, 

11-10481-1-003-01-15 azonosító számú víziközmű rendszer bérlete és üzemeltetése  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a résztulajdonát képező I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató 

rendszer-V megnevezésű, 11-10481-1-003-01-15 azonosító számú víziközmű rendszer 

bérleti és üzemeltetési szerződését a határozat melléklete szerint elfogadja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 



4 
 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a munkát és még egyszer kegyelmekben gazdag áldott 

karácsonyt és sikerekben gazdag, békés, boldog új évet kíván. Ezt követően az ülést 8:10-kor 

bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 
 

 


