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

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

Az ülés időpontja:

2018. január 31. 8.35 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő
Máté János Szilárd képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Dr. Hatos Ágnes Műszaki Iroda ügyintézője
Stefanitsné Janek Réka médiareferens
Tuba Gabriella ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Kósa László Bicske Városi TV
Tóth György Bicske Városi TV
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója
Teszár Tamás Zöld Bicske NKft. ügyvezetője
Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató NKft. gazdasági igazgatója
Szőllősi Éva Zöld Bicske NKft. főkönyvelő
Pálffy Károly: köszönti a képviselő-testület januári nyílt ülésén megjelenteket. Megállapítja,
hogy a testület 8 fővel határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Máté János képviselő
jelezte, hogy nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen, Heltai Zsolt, Dr. Bourgla
Ossamah és Igari Léna képviselők viszont nem jelezték. A meghívóban kiküldött napirendi
pontok mellé felvételre javasolja a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2018. évi
zárva tartásának jóváhagyásáról, Bicske Városi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó
nyári zárva tartás módosításáról, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosításáról, felülvizsgálatáról, illetve a „Zártkerti földrészletek infrastrukturális hátterét
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biztosító fejlesztések támogatására” c. pályázattal kapcsolatos kérdésekről szóló
előterjesztéseket. Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs hozzászólás, ezért
kéri, hogy aki a napirendi pontokat 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:
5/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2018. január 31-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 31-i soros, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
3. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: polgármester
4. Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
5. Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
6. Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
7. Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
8. A 363/2017. (XI.30.) számú határozat (támogatási döntés) visszavonásáról
Előterjesztő: polgármester
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9. 2018/2019. tanév körzethatár véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester
10. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
11. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
12. A bicskei 2775 hrsz-ú ingatlan bérletéről
Előterjesztő: polgármester
13. 2018. március 15-i ünnepi programról
Előterjesztő: polgármester
14. A Fejér megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság (OEVB) tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: OEVI vezető
15. A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
Előterjesztő: HVI vezető
16. Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2018. évi zárva tartásának
jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
17. Bicske Városi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó nyári zárva tartás módosítása
Előterjesztő: polgármester
18. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról, felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
19. A „Zártkerti földrészletek infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására” c. pályázattal kapcsolatos kérdésekről
Előterjesztő: polgármester
20. Képviselői bejelentések
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester
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1. Napirendi pont
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előző testületi
ülésen érkezett képviselői bejelentések, a Galagonyás III. dűlőben történt útjavítás, illetve a
Thököly utcai kátyúk javítása, továbbításra kerültek a BGSZ számára, és kérték a munka
elvégzését. Örömmel tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat Thököly
utca felújítására vonatkozó pályázata támogatást nyert. Ezt követően megadja a lehetőséget a
kérdezésre. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, 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:
6/2018. (I. 31.) 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: 2018. január 31.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e kérdésük.
Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, 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:
7/2018. (I. 31.) 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: 2018. január 31.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a képviselő-testület eddig minden
évben a törvényi maximum szerint állapította meg a kiegészítés mértékét. Egyúttal kéri a
képviselőket, hogy a 2018. évre vonatkozóan is ezeket a mértékeket állapítsák meg.
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási, valamint a Város- és
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak.
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 rendelet:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fritz Gábor: megköszöni a képviselő-testületnek a támogatást.
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4. Napirendi pont
Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta és támogatta. Köszönti Teszár Tamás ügyvezetőt és megkérdezi, hogy
kiegészíti-e a beszámolóját.
Teszár Tamás: köszönti a képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy az időközi beszámoló
elkészítésében gondot jelent, hogy a bevételeiket időben nem tudják akkorra könyvelni, amikor
a képviselő-testület munkatervében a beszámoló elkészítésének időpontja ki van tűzve. Ezért
fordult elő az, hogy az 1-9. havi beszámolót csak mostanra tudták összeállítani. Bemutatja a
főkönyvelőt, aki 2017. decembere óta dolgozik a cégnél. Ismerteti, hogy már ebben a
beszámolóban is látszik az, hogy jelentősen alulfinanszírozott a vállalat tevékenysége a
szolgáltatási díjból, tehát az NHKV-s szolgáltatási díj jelentősen elmarad a költségektől.
Ismerteti, hogy lehetőség van egy költségalapú felülvizsgálatot kérni az NHKV-tól, mert a
törvény alapján a szolgáltatási díjnak fedeznie kell a szolgáltató összes költségét, ha nem fedezi,
akkor egy utólagos kérelem alapján, egy vizsgálat során a különbözetet, a reális költségeket ki
fogják fizetni. Reméli, hogy az év végi beszámoló elkészítésének időpontjáig ez lezajlik. Bízik
abban is, hogy nem fog gondot okozni ebben a beszámolóban jelentkező saját tőke alacsony
mértéke. Bízik abban, hogy a saját tőke mértéke meg fogja haladni a jegyzett tőkét.
Pálffy Károly: megköszöni a kiegészítést és megadja a szót a képviselőknek a kérdezésre.
Nincs kérdés, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki elfogadja a Zöld Bicske NKft. III.
negyedéves beszámolóját, 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:
8/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III.
negyedéves beszámolóját 644 891e Ft mérlegfőösszeggel és -230 320e Ft adózott eredménnyel
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 31.
polgármester
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Pálffy Károly a következő napirendi pontokat, a Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott
támogatás elszámolásáról, a Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás
elszámolásáról, és a Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló
előterjesztéseket egyben vezeti fel, ismerteti. Elmondja, hogy mindhárom előterjesztést a
Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirendek felett a vitát.
Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak, és a napirendeket egyenként teszi fel
szavazásra.
5. Napirendi pont
Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
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:
9/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Torna Club Egyesület részére
nyújtott 122.006.696,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester

6. Napirendi pont
Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
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:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
10/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sport
Egyesület részére nyújtott 431.460,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester

7. Napirendi pont
Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
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:
11/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség részére nyújtott
100.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és
pénzügyi beszámolót elfogadja.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester
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8. Napirendi pont
A 363/2017. (XI.30.) számú határozat (támogatási döntés) visszavonásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért
kéri, hogy szavazzanak.
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:
12/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: a 363/2017. (XI.30.) számú határozat (támogatási döntés) visszavonásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről szóló 363/2017. (XI.30.)
számú képviselő-testületi határozatát visszavonja.
2. Néhai Süle József alezredes családjának a 2017. évi költségvetés dologi kiadások
előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére 100.000,- Ft összegű
támogatást nyújt.
3. Felhatalmazza a polgármestert a Fejér Megyei Önkormányzattal kötendő, a határozat
mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
4. A honlapon (www.bicske.hu) az adománygyűjtő akció közzétételét elrendeli.
Határidő:
Felelős:

2018. január 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. Napirendi pont
2018/2019. tanév körzethatár véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, és elmondja, hogy azt a Humánerőforrások Bizottság
tárgyalta és támogatta. Ezt követően megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért
kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, jelezze.
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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:
13/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2018/2019. tanév körzethatár véleményezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske település vonatkozásában a
2018/2019. tanév kötelező felvételt biztosító iskola - Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola – kijelölésével, valamint pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény - Fejér Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye - kijelölésével egyetért.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: polgármester

10. Napirendi pont
Bicske Város Roma
felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester

Nemzetiségi

Önkormányzatával

kötött

megállapodás

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Humánerőforrások Bizottság
tárgyalta és támogatta a megállapodás elfogadását. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a megállapodást 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:
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14/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
- felülvizsgálta a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2015. február 10.
napján kötött megállapodást.
-

elfogadja a határozat mellékletét képező módosított együttműködési megállapodást.

Határidő:
Felelős:

2018. január 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

11. Napirendi pont
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Felkéri Iványi Ferencnét, a Város- és
Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökét, hogy számoljon be a 2018. évi képviselői és a
bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat-tételéről.
Iványi Ferenc Tivadarné: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy minden vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett eleget tett a törvény által előírt kötelezettségének.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást, majd megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki tudomásul veszi a bizottság tájékoztatását, 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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15/2018. (I. 31.) 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 2018. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester

12. Napirendi pont
A bicskei 2775 hrsz-ú ingatlan bérletéről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a továbbiakban is ingyenesen, a
karbantartásért cserébe adják bérbe ezt a földterületet a kérelmezőnek. Jelzi, hogy a
Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta a napirendet. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselőnek.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a választókörzetéhez tartozik az ingatlan, véleménye
az, hogy példaértékű, ahogyan ennek a területnek a tisztántartását ellátja a kérelmező.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. Megköszöni a terület tisztántartását és elmondja,
hogy véleménye szerint a díjmentesség abszolút jogos. Nincs több hozzászólás, ezért kéri, hogy
szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja az ingatlan ingyenes bérbe adását, az 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:
16/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A bicskei 2775 hrsz-ú ingatlan bérletéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az önkormányzat tulajdonában lévő bicskei 2775 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződését
Baudisz Lászlóné Bicske, Kölcsey u. 26. alatti lakossal változatlan feltételekkel, a
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bérleti díjat továbbra is 0,- Ft-ban megállapítva, további 5 évre, 2023. január 31-ig
meghosszabbítja,
2. felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2018.02.15.
Felelős: polgármester

13. Napirendi pont
2018. március 15-i ünnepi programról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, ezt követően megnyitja a napirend felett a vitát.
Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a határozati javaslatot 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:
17/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2018. március 15-i ünnepi programról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Bicskei Egységes Művelődési
Központot, a műsor előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai
feltételek biztosítására, a 350 db meghívó és 40 db plakát elkészítésére.
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ünnepség előkészítésére és lebonyolítására
a 2018. évi költségvetés kiemelt állami ünnepek előirányzat terhére keret jelleggel 1.500.000
Ft,-ot biztosít.
A programtervezet az alábbi:
Helyszín: Petőfi Művelődési Központ
Narrátor: Janek Réka
Szózat
Ünnepi köszöntő:
Ünnepi műsor:
Előadja: Szent László Általános Iskola
Fellépő: Ismerős arcok
Koszorúzás: városunk 1848-49-es események tiszteletére állított emlékműveinél
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Himnusz
Székely Himnusz
Fáklyás menet
A szervező a változtatás jogát fenntartja.
Határidő: 2018. március 15.
Felelős: polgármester

14. Napirendi pont
A Fejér megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
(OEVB) tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: OEVI vezető
Pálffy Károly: az előterjesztés ismertetésére átadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek.
Fritz Gábor: ismerteti, hogy 2018. április 8-án országgyűlési választás lesz. A választás
lebonyolítása és annak törvényességi felügyelete részben a választási bizottságok feladatkörébe
tartozik. A képviselő-testületnek az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság tagjait kell megválasztania tekintettel arra, hogy Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Körzet székhelye Bicske. Elmondja, hogy az előterjesztés
tartalmazza OEVB tagjainak és póttagjainak javasolt személyek nevét. Kéri, hogy hozza meg
döntését a tisztelt képviselő-testületet.
Pálffy Károly: megköszöni a felvezetést és megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak.
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:
18/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Fejér megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság (OEVB) tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-ában biztosított jogkörében
eljárva a Fejér megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
•

Horváthné Dr. Porvay Judit (2462 Martonvásár, Ady E. u. 3.)

•

Szénási Tünde Judit (2483 Gárdony, Szabadság u. 2.)

•

Tóth Balázs Károly (2462 Martonvásár, Tátra u. 11.)

2. A Fejér megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1.
számú póttagjának az alábbi személyt választja meg:
•

Ivanicsné Szabó Anita (2060 Bicske, Jakab utca 6.)

3. A Fejér megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2.
számú póttagjának az alábbi személyt választja meg:
•

Parádi Józsefné (8083 Csákvár, Árpád u. 9.)

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: OEVI vezető

15. Napirendi pont
A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
Előterjesztő: HVI vezető
Pálffy Károly: elmondja, hogy az előző napirendhez szorosan kapcsolódó napirenddel
folytatják. Ismételten megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek.
Fritz Gábor: ismerteti, hogy a választási eljárásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a
szavazatszámláló bizottság három tagját és a szükséges számú póttagot a települési
önkormányzat képviselő-testülete választja meg. Személyükre a Helyi Választási Iroda
vezetője tesz javaslatot. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a javaslatban felsorolt személyekkel
szemben nyilatkozataik alapján összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, továbbá
választójoggal rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadálya nincs. Kéri, hogy a testület
hozza meg döntését.
Pálffy Károly: megköszöni a felvezetést, majd megnyitja a napirend felett a vitát. Kéri a
testület tagjait, szavazzanak.
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:
19/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, Bicske
város területén működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi
bicskei választópolgárokat választja meg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Tagok
Név
Lakcím
Apostagi Béláné
2060 Bicske, Kisfaludy utca 27.
I.em. 3.a.
Bátorfi Rozália
2060 Bicske, Diófa utca 36.
Bognár Imréné
2060 Bicske, Kisfaludy u. 25.
Buzogány Erzsébet
2060 Bicske, Barsi u. 33.
Guba Györgyné
2060 Bicske, Bányász u. 16.
Horváth József
2060 Bicske, Deák Ferenc u. 47.
Kékesi Beáta Katalin
2060 Bicske, Szent István út 122.
Kis-Kéry Beáta
2060 Bicske, Akácfa u. 40.
Kiss Géza
2060 Bicske, Jakab u. 16.
Kürthy Viktor
2060 Bicske, Táncsics u. 13.
Magyar Eleonóra
2060 Bicske, Tölgyfa u. 5. fsz. 2.
Majda Ágnes
2060 Bicske, Batthyány u. 6.
Makauszné Kelevéz
2060 Bicske, Aradi vértanúk utca
Klára
19.
Medvei Ida
2060 Bicske, Bogya Károly u. 42.
Partl Lászlóné
2060 Bicske, Kisfaludy u. 60.
Patkóné Bátori Erzsébet
2060 Bicske, Vasvári P. u. 48.
Peinlich Csabáné
2060 Bicske, József. A. u. 33.
Pölöskeiné Máté Valéria
2060 Bicske, Bányász u. 32.
Rehák Istvánné
2060 Bicske, Szent István út 120.
Rónai Vilmos
2060 Bicske, Csabdi u. 2/a.
Schulman Tiborné
2060 Bicske, József. A. u. 19.
Szabóné Petőfalvi Katalin 2060 Bicske, Dózsa Gy. u. 16.
Thománé Vágner
2060 Bicske, Hunyadi u. 26.
Zsuzsanna
Tóthné Pósfai Ágnes
2060 Bicske, Arany János utca
55.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Póttag
Név
Lakcím
Baráti Józsefné
2060 Bicske, Csók u. 20.
Fridrich Istvánné
2060 Bicske, Bogya K. u. 42.
Határvölgyi Istvánné
2060 Bicske, Thököly u. 8.
Horváth Gyuláné
2060 Bicske, Tószeg u. 20.
Horváth Lászlóné
2060 Bicske, Árpád u. 23.
Kárász Balázs
2060 Bicske, Váci Mihály u.6.
Kiss Irén
2060 Bicske, Prohászka O. utca 14.
Kiss Istvánné
2060 Bicske, Kerecsendi Kiss M. u.
21/a.
Majer Lászlóné
2060 Bicske, Kisfaludy u. 29. I.em.
2.a.
Müller Józsefné
2060 Bicske, Jókai u. 22.
Nagy Györgyné
2060 Bicske, Vörösmarty utca 21.
Poczik Róbert
2060 Bicske, Csók u. 11.
Póreiszné Horváth Mónika 2060 Bicske, Vajda J. u. 40/B.
Vincze Józsefné
2060 Bicske, Apponyi Albert u. 9.
Vincze Kálmán
2060 Bicske, Rozgonyi u. 14.
Weisz Géza
2060 Bicske, Magyar S. u. 34.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: HVI vezető

16. Napirendi pont
Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2018. évi zárva tartásának jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az önkormányzat által benyújtott
TOP-1.4.1 pályázati azonosítószámú, „Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása” című
támogatott projekt megvalósítása érdekében, a megvalósítás időtartamára szükséges a
Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység zárva tartása. Tájékoztatja a testület tagjait,
hogy a bölcsőde felújításának idejére, 2018. március 12. napjától legkésőbb 2018. szeptember
30. napjáig terjedő időszakra a bölcsődei csoportok a Bicske Városi Óvodában kerülnek
elhelyezésre, az óvoda nyitvatartási időpontjaihoz igazodó módon. A Halacska (nagy) csoport
a József Attila utcai Tagóvodában, a Katica (vegyes) csoport a Kakas Tagóvodában kerül
elhelyezésre. Hozzáteszi, hogy a következő napirendi pontban a tagóvodák nyári zárva
tartásának módosítása is szükséges.
Megköszöni a Városi Óvodának, hogy befogadják erre az időszakra a bölcsődei csoportokat.
Tudja, hogy kellemetlenségekkel fog járni, de bízik benne, hogy minél kevesebb problémával
az elkövetkezendő időszak. Egyúttal kéri mindenkinek a türelmét és megértését. Bízik benne,
hogy a felújítás végeztével egy szép bölcsődeépületben tudják a gyermekeket fogadni.
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Véleménye az, hogy ez a kis kellemetlenség megéri azt, hogy utána a gyermekek egy szép,
megújult környezetben tudjanak nevelkedni.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a
Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységének zárva tartását, 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:
20/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2018. évi zárva tartásának
jóváhagyásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai
Egység 2018. évi zárva tartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. a bölcsőde felújításának idejére, 2018. március 12. napjától legkésőbb 2018.
szeptember 30. napjáig terjedő időszakra a bölcsőde zárva tart,
2. az 1. pontban foglalt időszakban a Halacska (nagy) bölcsődei csoportot a József Attila
utcai Tagóvodában, a Katica (vegyes) bölcsődei csoportot a Kakas Tagóvodában
helyezi el az óvoda nyitvatartási időpontjaihoz igazodó módon.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester

17. Napirendi pont
Bicske Városi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó nyári zárva tartás módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: elmondja, hogy az előzőekben ismertettek alapján szükséges az óvodai nyári
zárva tartás módosítása. Megkéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a nyári zárva
tartással kapcsolatosan. Megadja a szót Iványi Ferenc Tivadarnénak.
Iványi Ferenc Tivadarné: jelzi, hogy azért van szükség a módosításra, mert a munkaterveben
már korábban elfogadásra került a nyári zárva tartás rendje és ahogyan azt már polgármester úr
felvezette, átvezetésre kell, hogy kerüljön ez a változás. Egyúttal gratulál a bölcsődének a
pályázathoz.
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Pálffy Károly: kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatja az óvoda nyári zárva tartásának
módosítását, 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:
21/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Városi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó nyári zárva tartás
módosítása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda 2018. évi nyári zárva
tartási illetve ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Bicske Városi Óvoda
Árpád utca 13.

Zárva tartás időpontja

Ügyeleti beosztás időpontja

2018. július 2.- július 13.
2018. július 30.- augusztus 24.

2018. július 16.- július 27.

Bicske Városi Óvoda
2018. július 2.- július 27.
2018. július 30.-augusztus 10.
József A. u. Tagóvodája 2018.augusztus 13.- augusztus 24.
Bicske Városi Óvoda
Kakas Tagóvodája

2018. július 16.- augusztus 10.

2018. július 2.- július 13.
2018.augusztus 13.- augusztus 24.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester

18. Napirendi pont
A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról, felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti, hogy a képviselő-testület a decemberi ülésen döntött a Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási terv módosításáról és felülvizsgálatáról. A döntésben részletezett
főbb változtatási szándékok ismeretében ajánlatokat kértek a munka elvégzésére a beszerzési
szabályzatnak megfelelően. Elmondja, hogy az előterjesztést nem tárgyalta egyik bizottság
sem. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás. Tájékoztatja a képviselőket, hogy
három vállalkozástól kaptak ajánlatot, a Fehér VÁRtervező Kft. 10.650.000,- Ft+ÁFA; a
PLANNER-T Kft. 14.700.000,- Ft+ÁFA; a HA TERVSTÚDIÓ 15.200.000,- Ft+ÁFA áron
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vállalja a HÉSZ felülvizsgálatát, illetve módosítását. A Fehér VÁRtervező Kft. ajánlatára tesz
javaslatot. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a
javaslatot 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:
22/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról, felülvizsgálatáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Bicske város hatályos településrendezési eszközeinek módosítására, felülvizsgálatára
beérkezett árajánlatokat megismerte, az ajánlattevők közül a Fehér VÁRtervező Kft.
(Székesfehérvár, Rába utca 22.) ajánlatát támogatja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés előkészítése érdekében a tárgyalásokat
megkezdje, valamint felkéri a polgármestert, hogy a tervezési szerződés tervezetét
mihamarabb terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: polgármester

19. Napirendi pont
A „Zártkerti földrészletek infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására”
c. pályázattal kapcsolatos kérdésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti, hogy a pályázat keretében lehetőség van a külterületen elhelyezkedő
zártkerti ingatlanok megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, karbantartására, fejlesztésére.
Tekintettel arra, hogy számos esetben kapott az önkormányzat a külterületi utak állapotára
vonatkozó lakossági és képviselői bejelentéseket, ezért a pályázatot zártkerti utak fejlesztésére
kívánják fordítani, hogy minél jobb körülményeket tudjanak biztosítani a zártkertekben élők
számára is, illetve a zártkerteket használók számára. Elmondja, hogy ez önállóan nem
pályázható tevékenység, ezért a pályázatban támogatott tevékenységek közül vadkerítés
létesítésére kívánnak még pályázatot benyújtani. A támogatási intenzitás 100 százalék, s a
nyertesek a 10 millió forint maximálisan pályázható összeg 75 százalékát előlegben felvehetik.
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Hozzáteszi, hogy a pályázat előkészítését a hivatal megkezdte, az a képviselő-testület
jóváhagyását követően benyújtásra kerül. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás,
ezért kéri, hogy aki támogatja a pályázaton való indulást, 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:
23/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: a „Zártkerti földrészletek infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására” c. pályázattal kapcsolatos kérdésekről
•

•

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Földművelésügyi Minisztérium által
a „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” kiírt ZP-1-2017 jelű
pályázaton részt kíván venni, mely pályázat keretében 9 millió forint összeget kíván
pályázni útépítésre, 1 millió forint összeget kíván pályázni vadkerítés építésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához, a
pályázatban foglalt célok megvalósításához szükséges jognyilatkozatokat,
kötelezettségvállalásokat megtegye.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: polgármester
20. Képviselői bejelentések
Pálffy Károly: elmondja, hogy a napirendek végére értek, a képviselői bejelentések
következhetnek, a képviselőket illeti meg a szó.
Szabó Attila: megköszöni a szót. Három bejelentése van.
- A Virág közben található vízelvezetés problémája. Elmondja, hogy itt korábban egy 10
méteres szakaszon nem tettek le vízelvezető csövet, melynek pótlását kéri.
- A Török Bálint utca és Szent Imre utca kereszteződésében lévő vízelvezető gyűrű
véleménye szerint nem megfelelően működik. Elmondja, hogy tudomása szerint
nagyobb esőzés esetén megáll a víz.
- Május 1. utca 42. szám előtt megsüllyedt az útburkolat.
- A Török Bálint utca 10. szám előtt szintén megsüllyed az útburkolat.
Ezeknek a problémának a kivizsgálását és javítását kéri.
21

Pálffy Károly: köszöni a jelzéseket és ígéretet tesz arra, hogy megvizsgálják ezeket a
problémákat. Megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a Zrínyi utca 14. szám alatt lakók tujákat ültettek az
úttest szélére, melyek az évek alatt hatalmasra és terebélyesre nőttek, és belógnak az úttestre,
zavarva ezzel a közlekedést, mivel a tuják miatt a fenti kereszteződés beláthatatlan. Véleménye
szerint a fákat föl kellene gallyazni.
Pálffy Károly: elmondja, hogy megvizsgálják ezt is. Nincs több hozzászólás, ezért megköszöni
mindenkinek a munkáját. A nyílt testületi ülést 9.17-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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