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. február 14. 9.00 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
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Tuba Gabriella ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Dr. Tasnádi Márta Dr. TM’67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft. könyvvizsgáló, irodavezető
Kósa László Bicske Városi TV
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Peringerné Parti Ildikó könyvelő
Börcs Krisztina könyvvizsgáló
Pálffy Károly: tisztelettel köszönti a képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket.
Elmondja, hogy Heltai Zsolt és Igari Léna képviselők jelezték távolmaradásukat a képviselőtestületi ülésről. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. A kiküldött napirendi
pontok mellé felvételre javasolja az M1 autópálya 47+992 km szelvényében megvalósítandó
csomópontról szóló előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a napirendekkel
kapcsolatosan. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy aki elfogadja a napirendi pontokat,
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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
30/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2018. február 14-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 14-i rendkívüli, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
2. Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2019 - 2021.
évek közötti időszakra
Előterjesztő: polgármester
3. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
4. Bicske Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: polgármester
5. A TOP-7.1.1-16-2017-00106 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges
garancia nyilatkozatról
Előterjesztő: polgármester
6. Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának,
2018. évi végelszámolás nyitó mérlegének, és 2018. évi nyitóleltárának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
7. A Fejér megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság (OEVB) további póttagjának megválasztásáról
Előterjesztő: OEVI vezető
8. A szavazatszámláló bizottságok további póttagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: HVI vezető
9. Az M1 autópálya 47+992 km szelvényében megvalósítandó csomópontról
Előterjesztő: polgármester
Határidő: 2018. február 14.
Felelős: polgármester
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1. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a javasolt előirányzat módosítás a
képviselő-testület döntéseinek megfelelően tartalmazzák a normatív állami támogatást, és
normatív állami támogatás elvonást, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
határozataiban foglalt döntések átcsoportosítását, az iparűzésiadó, gépjárműadó, egyéb
közhatalmi többletbevételeit, és az ellátási díjak többletbevételeit. Így az előirányzatok
főöszegét 886 996 eFt-tal növelik mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Tájékoztatásul
elmondja, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a
napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki a
rendelet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel 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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.14) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Az aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

2. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2019 - 2021. évek
közötti időszakra
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ezt az előterjesztést is mindhárom
bizottság tárgyalta és támogatta a képviselő-testületi ülést megelőzően. Hozzáteszi, hogy ebben
az előterjesztésben a várható bevételekkel tudnak számolni, és ebben a középtávú tervezésben
fel kellene tüntetni azt is, ha az önkormányzatnak hitele lenne. De az önkormányzatnak nincs
hitele, és nem is tervezik annak felvételét. Megnyitja a napirend felett a vitát. Kéri, hogy aki
támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
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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 (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
31/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat
2019 - 2021. közötti időszakra

költségvetésének

középtávú

tervezése

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek és fizetési
kötelezettségek 2019-2021. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a határozat
mellékletében foglaltak szerint állapítja meg,
2.) felkéri a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az 1.
pontban meghatározott tervszámokat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018.02.14.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény
alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15.
napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetés megalkotásának elsődleges célja,
hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és
biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források
körét és nagyságrendjét. Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összeállítása
során figyelembe vettük a központi költségvetés iránymutatásait. A rendelet-tervezet
tartalmazza mindazokat a kritériumokat, melyeket az államháztartási törvény kötelezően előír
az önkormányzat részére. Az előterjesztés részletes, mindenre kiterjedő magyarázattal szolgál
a 2018-as költségvetési rendelet-tervezethez. Mielőtt megadná a szót a bizottsági elnököknek,
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tájékoztatja a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit, hogy a hivatal dolgozói alapos
odafigyeléssel és gondossággal készítették el a tervezetet. Megköszöni mindenkinek a munkát,
akik a költségvetés elkészítésében részt vettek, az intézményvezetőknek, a pénzügyi iroda
dolgozóinak. A költségvetés összeállításánál legfontosabb feladatnak mindig az önkormányzati
feladatok ellátását veszik alapul, így az intézmények működését, a biztonságos és stabil
működést. Ezt követően a tervezésnél figyelembe vették mindazokat a pályázatokat, amelyeket
az önkormányzat az előző években benyújtott, illetve meg is nyert, és amelyeknek jelentős
részében már meg is érkezett a bevétele a megvalósításhoz. Hozzáteszi, hogy ezekhez a
pályázatokhoz, beruházásokhoz az önkormányzatnak is jelentős összeget kell hozzárendelnie
annak érdekében, hogy az elképzeléseket meg tudják valósítani a város lakóinak érdekében. Az
előző évi pénzmaradvány felhasználásával, illetve a pályázati pénzeknek a felhasználásával
mind a kiadási, mind a bevételi főösszeget 4 542 331 ezer forintban állapították meg. Ismerteti,
hogy a költségvetés összállításakor igyekeztek olyan fejlesztésekre is pénzt elkülöníteni,
amellyel a városlakók mindennapjait tudják segíteni és szolgálni, ezért tervezésre kerültek
útfelújítások, útépítések, valamint járdaépítések is. Emelett a támogatások összegét is sikerült
kisebb mértékben emelniük. Tisztelettel köszönti Dr. Tasnádi Mártát, Bicske Városának
könyvvizsgálóját, aki már tizenhat éve nyomon követi a város pénzügyi működését. Megadja
neki a szót, hogy ismertesse a könyvvizsgálat eredményét.
Dr. Tasnádi Márta: köszöni a szót. Ismerteti, hogy megvizsgálata a 2018. évi költségvetést és
legfontosabbnak azt tartja, hogy ez az elmúlt tizenhat év legbiztonságosabb költségvetése
könyvvizsgálati szempontból. A véleményét arra alapozza, hogy ebben az évben a bevételi
oldalon olyan tételek állnak, melyek a jogszabályok alapján nagy biztonsággal tervezhetők.
Elmondja, hogy ez a költségvetés nincs kitéve a bevételi oldalon semmilyen piaci kockázati
tényezőnek. Hozzáteszi, hogy a kiadási oldal is úgy került megtervezésre, hogy a költségvetés
ebben az évben biztonságosan végrehajtható. Az adósság konszolidációt követően arra
számított, hogy a kiadási oldal egy kicsit elszalad. Megállapítja azt, hogy egyáltalán nem így
történt és továbbra is egy szigorú, átgondolt gazdálkodást folytatnak. Ezt kívánja a képviselőtestületnek a jövőben is megtartani. Véleménye szerint így lehet biztonságosan egyensúlyban
tartani a költségvetést. Mindezek miatt és azért is, mert a jogszabályok betartásával készült a
költségvetés, elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Pálffy Károly: megköszöni a dicséretet. Köszöni a város korábbi vezetőinek, hogy a város
költségvetésével úgy gazdálkodtak, hogy a város működése biztonságos legyen. Örül annak,
hogy ténylegesen biztonságosan tudták tervezni a költségvetést. Ígéretet tesz arra, hogy a
későbbiekben is szigorú és odafigyelő gazdálkodást fognak folytatni, hogy ezt a dicséretet a
későbbiekben is megkaphassák. Elmondja, hogy ez a dicséret a kollégáira is vonatkozik, akik
nagyon odafigyelnek, hogy mire és hogyan adjanak ki pénzt. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottsági elnököknek. Felkéri
Bárányos Józsefet, a Gazdálkodási Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági véleményt.
Bárányos József: elmondja, hogy a bizottság ugyanúgy látja a 2018. évi költségvetési rendelet
tervezetét, ahogyan azt polgármester úr elmondta és azt könyvvizsgáló asszony megerősítette.
Véleményük az, hogy biztonságosan megvalósítható költségvetés-tervezet áll előttük, amely
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fedezetet nyújt mind a kötelező feladatok ellátására, mind a testület által kezdeményezett és
elnyert pályázatok megvalósítására, mind pedig a város életét színesítő sportrendezvények,
civilszervezetek, egyházak támogatására. A bizottság elnökeként nyugodt szívvel elfogadásra
ajánlja. Ismerteti, hogy a Gazdálkodási Bizottság 4 igennel támogatja a költségvetési rendelettervezetet.
Pálffy Károly: megadja a szót a Humánerőforrások Bizottság elnökasszonyának.
Sulyokné Guba Judit: ismerteti, hogy a Humánerőforrások Bizottsága is egyhangúlag
támogatja a költségvetés elfogadását és nagy örömmel konstatálták, hogy a civil életre, illetve
tehetséggondozásra szánt tételek megjelennek igen erősen a költségvetésben és ez fontos a
bizottságuk számára.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást és megadja a szót a Város- és Vállalkozásfejlesztés
elnökasszonyának.
Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy a bizottság tagjai hasonló módon 3 igennel
támogatták a költségvetést. Úgy ítélték meg, hogy ez egy jól tervezett költségvetés.
Pálffy Károly: megköszöni a bizottsági vélemények ismertetését és megadja szót a képviselőtestület többi tagjának. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki
támogatja a rendelet elfogadását, 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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Pálffy Károly: megköszöni mindenkinek a munkáját, aki közreműködött a költségvetés
összeállításában.
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4. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, majd megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki a 2018. évi közbeszerzési tervet
elfogadja, 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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
32/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzat 2018. évi
összesített közbeszerzési tervét jelen határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Napirendi pont
A TOP-7.1.1-16-2017-00106 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges
garancia nyilatkozatról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést nem tárgyalta
bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy aki
támogatja a garanciavállalást, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
33/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: a TOP-7.1.1-16-2017-00106 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges
garancia nyilatkozatról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-7.1.1-16-2017-00106 azonosítószámú
pályázat megvalósítása céljából, az Összefogás Bicskéért Egyesület (a továbbiakban:
Egyesület) részére történő előleg folyósítás érdekében vállalja, hogy a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014 (XI.05.) Kormányrendelet 83. §-ában foglalt garancia adási kötelezettség alóli
felmentési kérelem elutasítása esetén, külön megállapodás alapján az Egyesületnek garanciát
vállal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a garanciavállaláshoz szükséges
jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: polgármester

6. Napirendi pont
Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának, 2018.
évi végelszámolás nyitó mérlegének, és 2018. évi nyitóleltárának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, majd ezt követően megnyitja a napirend felett a vitát.
Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 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
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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34/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi
beszámolójának, 2018. évi végelszámolás nyitómérlegének, és 2018. évi nyitó leltárának
elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető
Nonprofit Kft.
1. 2017. évi záróbeszámolóját 17 825 e Ft mérlegfőösszeggel és -8 048e Ft adózott
eredménnyel (veszteséggel) elfogadja,
2. 2018. évi végelszámolás nyitó mérlegét 17 825 e Ft mérlegfőösszeggel jóváhagyja,
3. 2018. évi nyitó leltárát elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 14.
polgármester

7. Napirendi pont
A Fejér megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
(OEVB) további póttagjának megválasztásáról
Előterjesztő: OEVI vezető
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a javasolt személlyel szemben
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Nincs kérdés, észrevétel, ezért kéri, hogy
szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja Illés Jenőnét a Fejér megyei 3. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjának, 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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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35/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Fejér megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság (OEVB) további póttagjának megválasztásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 22.§-a alapján a Fejér megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság póttagjának megválasztja:
•

Illés Jenőnét (8083 Csákvár, Dózsa Gy. u. 1/b.)

Határidő: 2018. február 14.
Felelős: OEVI vezető

8. Napirendi pont
A szavazatszámláló bizottságok további póttagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: HVI vezető
Pálffy Károly: elmondja, hogy ez a napirendi pont hasonló az előzőhöz. Ismerteti az
előterjesztést. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő
személyekkel szemben összeférhetetlenségi ok nyilatkozataik alapján nem áll fenn, továbbá
választójoggal rendelkeznek, így megválasztásuknak nincs akadálya. Megkérdezi, hogy van-e
valakinek hozzászólása. Nincs, ezért kéri, hogy aki a szavazatszámláló bizottság póttagjait
támogatja, 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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
36/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A szavazatszámláló bizottságok további póttagjainak megválasztásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske város területén működő
szavazatszámláló bizottságok póttagjainak az alábbi bicskei választópolgárokat választja meg:
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Póttagok
1.
2.
3.
4.

Párdi Mátyás
Párdi Mátyásné
Ferenczi- Konrád Krisztina
Néma Pálné

2060 Bicske, Szondi utca 35.
2060 Bicske, Szondi utca 35.
2060 Bicske, Zrínyi u. 23.
2060 Bicske, Akácfa u. 1.

Határidő: 2018. február 14.
Felelős: HVI vezető

9. Napirendi pont
Az M1 autópálya 47+992 km szelvényében megvalósítandó csomópontról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az
önkormányzat hatályos HÉSZ-ének módosítását kérte az M1 autópálya 47+992 km
szelvényében külön szintű csomópont megvalósítása érdekében. Úgy gondolja, hogy a város
fejlődését nagy mértékben meghatározó fejlesztést mindenképpen támogatni szükséges, így
javasolja, hogy a kérelemben foglaltaknak adjon helyet a képviselő-testület, valamint az ügyet
kiemelt ügyként kezeljék. Továbbá a területet nyilvánítsák fejlesztési területté annak
érdekében, hogy ez a beruházás minél hamarabb megvalósuljon. Megnyitja a napirend felett a
vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja 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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
37/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az M1 autópálya 47+992 km szelvényében megvalósítandó csomópontról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az M1 autópálya 47+992 km
szelvényében külön szintű csomópont megvalósítása érdekében
1. a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérelmében foglaltaknak helyt ad,
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2. az M1 autópálya 47+992 km szelvényében külön szintű csomópont megvalósítását
kiemelt jelentőségű önkormányzati célként kezeli,
3. a csomópont építéssel érintett területet fejlesztési területté nyilvánítja,
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a csomópont megépítéséhez szükséges helyi építési
szabályzat módosítás, szabályozási terv-módosítás és azok alátámasztó munkarészei
mihamarabbi elkészítése érdekében szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat,
kötelezettségvállalásokat megtegye, a kérelmezővel a költségviselésről a tárgyalásokat
lefolytassa,
5. a településrendezési eszközök módosítására keretjelleggel a 2018. évi költségvetésben
a tartalék sor terhére 5.000.000,- forintot biztosít.
Határidő:
Felelős:

2018. június 1.
polgármester

Pálffy Károly polgármester megköszöni a munkát és további szép napot kíván mindenkinek.
A testületi ülést 9.27-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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