JEGYZŐKÖNYV
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt üléséről
Az ülés helye:

Bicske Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2018. január 24. 7.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Ivanics Imréné képviselő (7.47-kor érkezett)
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
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Fábián Róbert Műszaki iroda vezetője
Dr. Hatos Ágnes ügyintéző
Tuba Gabriella ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Kósa László Bicske Városi TV
Tóth György Bicske Városi TV
Pálffy Károly: tisztelettel köszönti a megjelenteket a képviselő-testület 2018. évi első ülésén.
Elsőként boldog új évet kíván mindenkinek és megköszöni Heltai Zsolt képviselőnek, hogy
megtisztelte a képviselő-testületet a jelenlétével. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel
határozatképes. A kiküldött napirendi pontok mellé felvételre javasolja a 2006/2015 (XII.29.)
Kormányhatározatban foglalt 300 millió forint támogatási összeg felhasználásáról szóló
elszámolásról szóló előterjesztést. Kéri, hogy aki a napirendet ezzel a kiegészítéssel 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: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat
mellett a következő határozatot hozta:
1/2018. (I. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2018. január 24-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 24-i rendkívüli, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Személyes közreműködési szerződés – Bicske Városi Óvoda iskola- egészségügyi
feladatellátás – jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
2. A „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról
Előterjesztő: polgármester
3. A 2006/2015 (XII.29.) Kormányhatározatban foglalt 300 millió forint támogatási
összeg felhasználásáról szóló elszámolásról
Előterjesztő: polgármester
Határidő: 2018. január 24.
Felelős: polgármester
1. Napirendi pont
Személyes közreműködési szerződés – Bicske Városi Óvoda iskola- egészségügyi
feladatellátás – jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Kéri a határozat jóváhagyását annak érdekében, hogy
a gyermekek ne maradjanak ellátás nélkül. Megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás
hiányában kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, 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:
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2/2018. (I. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Személyes közreműködési szerződés – Bicske Városi Óvoda iskola-egészségügyi
feladatellátás – jóváhagyásáról
1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
(Oxy-Signum Kft. székhelye: 2060 Bicske, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. képviseletében:
Zámbó Péterné Dr. Paulovics Klára) személyes közreműködési szerződés tartalmát
megismerte és azt jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
a személyes közreműködési szerződés aláírására;
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél a finanszírozási szerződés
megkötésére;
- a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál a
működési engedéllyel kapcsolatos ügyintézésére.
3.) A képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály részére a működési engedély módosításával kapcsolatos
eljárási díjat az önkormányzat dologi kiadása terhére biztosítja, melynek összege
10.000.-Ft.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. Napirendi pont
A „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a felhívás az előterjesztés
mellékletét képezi. Javasolja, hogy Bicske városa is csatlakozzon a felhíváshoz és a képviselőtestület hozzon határozatot annak érdekében, hogy gyermekeink és unokáink is továbbra is egy
biztonságos és keresztény országban nőhessenek fel. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: először is köszöni a polgármester szívélyes üdvözlését. Megjegyzi, hogy a
képviselő-testületi ülések cirkuszra hasonlítanak. Ehhez nem szeretne továbbra sem
asszisztálni. Jelzi, hogy tartózkodni fog a szavazástól.
Pálffy Károly: elmondja, hogy a cirkuszt Heltai képviselő úr csinálja, illetve a hozzá közel álló
politikai képviselők, akik fel sem akarják fogni, hogy miről van szó. Azt gondolja, hogy akik
felelősen gondolkodnak azoknak igenis meg kell tenniük azokat a lépéseket, mellyel az
országot és a saját városukat meg kell védeniük.
Ivanics Imréné 7:47 perckor megérkezik az ülésre, a képviselő-testült 9 fővel határozatképes.
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Pálffy Károly: megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselő asszonynak.
Sulyokné Guba Judit: köszöni a szót. Heltai Zsolt felé fordulva elmondja, hogy a választói
nem biodíszletnek szavazták be ebbe a képviselő-testületbe, hanem azért, hogy tájékozott
legyen és tudja tájékoztatni az itt folyó munkáról őket, függetlenül attól, hogy a szavazás
mikéntjéről hogyan vélekedik. Úgy gondolja, hogy az amit polgármester úr a bevezetőjében
felvetett megállja a helyét, hiszen alig vett részt az elmúlt év munkájában.
Heltai Zsolt: válaszol. Elmondta, hogy miért.
Sulyokné Guba Judit: megkockáztatja, hogy képviselői munkájának, illetve vállalásának
nem tesz eleget.
Iványi Ferenc Tivadarné: köszöni a szót. Jelzi, hogy a mai napon azért vannak itt, mert az
óvoda orvosa felmondta a szolgáltatást és 5 nap szükséges a tevékenységét megelőzően, hogy
ezt bejelentsék. Kéri, hogy ha ezt a képviselő úr nem vette észre, akkor tekintse át.
Heltai Zsolt: válaszol. De látta, szavazott is róla.
Pálffy Károly: a jegyzőkönyv számára jelzi, hogy a testület 1 fővel kibővült, Ivanics Imréné
képviselő is megérkezett. Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak.
Bálint Istvánné: megköszöni a szót. Javaslata, hogy öntsenek tisztavizet a pohárba és
segítsenek a bicskeieknek és azoknak a lakosoknak, akiket ez érdekel, hogy mi a különbség
migráns, oltalmazott, befogadott és elismert menekült között. Köszöni a szót.
Pálffy Károly: felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja
a felhíváshoz való csatlakozást, illetve a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazat
mellett a következő határozatot hozta:
3/2018. (I. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg
településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
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1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy
Bicske városban bevándorlásszervező irodát nyissanak és működtessenek.
2. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre
komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát,
hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Sorosszervezetek ellen.
Határidő: 2018.01.31.
Felelős: polgármester
3. Napirendi pont
A 2006/2015 (XII.29.) Kormányhatározatban foglalt 300 millió forint támogatási összeg
felhasználásáról szóló elszámolásról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. A Képviselő-testület a 2006/2015 (XII. 29.)
Kormányhatározat alapján biztosított támogatás felhasználásáról 2016. január 15. napján zárt
ülésén a határozatával döntött a támogatás felhasználási céljának, az egyes feladatokhoz
kapcsolódó összegek meghatározásáról, majd ezt követően kezdeményezte a szerződésben
foglalt támogatási összeg felosztásának módosítását, az elszámolható tevékenységek
kibővítését, átcsoportosítást, mely módosításhoz, a Belügyminisztérium is hozzájárult. A
Támogatási Szerződés előírásaira figyelemmel a hivatal elkészítette az elszámolást, melyet a
testület tagjai az előterjesztésben láthatnak. Az elszámolás elfogadását követően tudják
megküldeni a Belügyminisztérium számára. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy a Csabdi út környékén ebbe az összegbe mi tartozik bele.
Pálffy Károly: a műszaki iroda képviselőinek segítségét kéri.
Fábián Róbert: felsorolja a Csabdi út környéki beruházásokat. A Csabdi úton két darab új
buszmegálló, buszöböllel kerül kialakításra. A megvalósult buszmegállóhoz vezető járda,
gyalogosok úton való átvezetésének érdekében kijelölt gyalogátkelőhely. Az út jelenlegi
keresztmetszeti elrendezéséből adódóan szükséges árok burkolás, zárt csapadékcsatorna
építése. Arany János utca fejlesztése, parkolók, zöldfelületek kialakítása és ledes, napelemes
világítás telepítése is.
Ivanics Imréné: elmondja, hogy azt javasolta volna, hogy ne csak azt írjuk, hogy Csabdi út,
hanem az Arany János utcát is oda kellene írni.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy azért szerepelnek így a felosztások, mert a támogatási
szerződésben is ezek a főcímek voltak megadva, amelyekben különböző pontonként, ahogyan
az irodavezető elmondta.
Ivanics Imréné: hozzáteszi, hogy számára nem volt egyértelmű.
Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki
támogatja a határozati javaslat elfogadását, jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazat
mellett a következő határozatot hozta:
4/2018. (I. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2006/2015 (XII.29.) Kormányhatározatban foglalt 300 millió forint támogatási
összeg felhasználásáról szóló elszámolásról
Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete
•
•

a 2006/2015 (XII.29.) Kormányhatározatban foglalt 300 millió forint támogatási
összeg felhasználásáról szóló tájékoztatást megismerte, az elszámolást elfogadja,
felhatalmazza a polgármestert, hogy az elszámolást benyújtsa, az elszámolással
kapcsolatban szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018.01.31.

Pálffy Károly polgármester megköszöni a munkát és további szép napot kíván mindenkinek.
A testületi ülést 7:55-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

6

