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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. április 25. (szerda) 8.35 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke 

Heltai Zsolt képviselő 

Ivanics Imréné képviselő  

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

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke 

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 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Ónodi Szabó Lajos Bicske Építő Kft. ügyvezetője 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Dankó Anikó ügyintéző 

Kissné Bükkösi Éva 

Kósa László Bicske Városi TV 

Tóth György Bicske Városi TV 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

Polgár Viktor Bicske Önkormányzati Tűzoltóság elnöke 

Ádám László „Összefogás Bicskéért” Egyesület elnöke 

Szoboszlai Enikő Bicske Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója 

 

 

Pálffy Károly: megnyitja az ülést és köszönti a képviselő-testület nyílt ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a testület 10 fővel határozatképes. Az ülésről hiányzik dr. Bourgla Ossamah 

és Igari Léna. A meghívóban kiküldött napirendi pontokra tesz javaslatot. Kéri, hogy aki a 

napirendi pontokat elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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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 határozatot hozta: 

 

92/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2018. április 25-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 25-i soros, 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. „Összefogás Bicskéért” Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére a II. Székely – Magyar 

Utánpótlás Labdarúgó Torna megrendezéséhez nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási 

támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 
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10. Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

12. A városi Gyermeknap megrendezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

13. Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2018. évi Pedagógus Napi 

rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

14. A Bicske Építő Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

15. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról és tevékenységi körének kibővítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

16. Bicske város Közösségi Beavatkozási Tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

17. A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

18. Képviselői bejelentések 

 

 

Határidő:  2018. április 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

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

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az első napirendi pontot. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az 

előző soros ülésen elhangzott képviselői bejelentések kapcsán tett intézkedésekről. Megadja a 

lehetőséget a képviselő-testület tagjainak a kérdezésre. 

 

Iványi Ferencné: a negyedikként megjelölt eseményre kérdez rá. 

 

Heltai Zsolt: az ötödik és tizenkilencedik eseményre kérdez rá. 

 

Pálffy Károly: válaszol az alábbi tartalommal: 
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4. 2018. április 4. Megbeszélés a ConstReal Kft. projektvezetőivel az Esztergom – M1 

autópálya közúti kapcsolat fejlesztése vonatkozásában 

 A ConstReal Kft. a tervezője ennek a gyorsforgalmi útszakasznak, velük történt egyeztetés. 

Bicskét egy rövid szakaszon érinti ez a fejlesztés, egy új autópálya- csomópont kerül kiépítésre.  

 

5. 2018. április 4. Találkozó dr. Petrik Péter ügyvéddel 

 

Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy a város jogi képviselőt igénylő ügyeiben történt 

egyeztetés.  

 

19. 2018. április 18. Egyeztetés Nagy Kálmánnal a Kossuth Zsuzsa 

Gyermekotthon igazgatójával. 

 

  Pálffy Károly: ismerteti, hogy az utóbbi években a Gyermekotthon rendszeresen megtartott 

gyermeknapi programjával kapcsolatosan történt egyeztetés. Segítséget kértek a gyermeknapi 

programok megszervezésében, melyet előterjesztés formájában is megtalálnak. 

 

Heltai Zsolt: kéri a polgármestert, hogy az 5. pont kapcsán részletesebb tájékoztatást adjon. 

 

Pálffy Károly: az 5. pont kapcsán kifejti, hogy megbeszélés tárgya az Egészségügyi Központ 

bővítésével, a gyógyszertári csatlakozás szerződésének pontosításáról tárgyaltak. Nincs több 

hozzászólás, ezért kéri aki elfogadja a beszámolót, 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 határozatot hozta: 

 

 

93/2018. (IV.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:  2018. április 25. 

Felelős:  polgármester 
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2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előző soros zárt ülésen elhangzott 

képviselői döntésekről. Megadja a lehetőséget a képviselő-testület tagjainak a kérdezésre. 

Nincs kérdés, hozzászólás. 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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

mellett a következő határozatot hozta: 

 

94/2018. (IV.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:  2018. április 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: a támogatás elszámolások kapcsán tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 

a hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodája elvégezte az elszámolások ellenőrzését és rendben 

találta azokat. Elmondja, hogy az elszámolásról szóló előterjesztéseket a bizottságok is 

tárgyalták és támogatták. 

 

 

3. „Összefogás Bicskéért” Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Köszönti Ádám Lászlót az „Összefogás Bicskéért” 

Egyesület elnökét, és megkérdezi szeretné-e kiegészíteni a hallottakat.  

 

Ádám László: megköszöni a támogatást, és reméli, hogy a közeljövőben is segítséget tudnak 

nyújtani az önkormányzatnak és az együttműködés továbbra is zavartalan lesz. 

 

Pálffy Károly: megkérdezi a testület tagjait kívánnak-e kiegészítést tenni. Nem, ezért kéri, 

hogy kézfelemeléssel szavazzanak. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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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 határozatot hozta: 

 

 

95/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: „Összefogás Bicskéért” Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Összefogás Bicskéért” Egyesület részére 

nyújtott 50.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. április 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

4. Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a napirendi pontot. 

 

Pálffy Károly: köszönti Polgár Viktort az Önkormányzati Tűzoltóság elnökét. Megkérdezi, 

szeretné-e kiegészíteni a hallottakat. 

 

Polgár Viktor: megköszöni a támogatást.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a Tűzoltóság munkáját. Megadja a szót a képviselő társaknak. 

Nincs hozzászólás, megkéri 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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

mellett a következő határozatot hozta: 
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96/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére 

nyújtott 9.000.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. április 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

5. Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. 

 

Pálffy Károly: megkéri a testület tagjait, akinek van hozzászólása tegye meg. Nincs 

hozzászólás. Kéri 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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

97/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület 

részére nyújtott 250.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. április 30. 

Felelős:  polgármester 
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6. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére a II. Székely – Magyar 

Utánpótlás Labdarúgó Torna megrendezéséhez nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a képviselő-testület tagjaitól kívánnak-e 

kiegészítést tenni. Nincs kérdés, hozzászólás. 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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

98/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére a II. Székely – Magyar 

Utánpótlás Labdarúgó Torna megrendezéséhez nyújtott támogatás  

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel 

Önkormányzata részére nyújtott 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. április 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

7. Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a testületet, hogy az Egyesület rendben 

elszámolt a támogatással. 

 

Pálffy Károly: megkérdezi a testület tagjait van-e kérdésük. Nincs kérdés. Kéri 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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

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

mellett a következő határozatot hozta: 

 

99/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 

nyújtott 500.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. április 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

8. Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a napirendi pontot. 

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs jelentkező ezért 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, 1tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

100/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Torna Club Egyesület részére 

nyújtott 5.000.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. április 30. 

Felelős:  polgármester 

 



10 
 

 

9. Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási 

támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. 

 

Pálffy Károly: megkérdezi Máté Jánost, kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat. 

 

Máté János: megköszöni a támogatást. 

 

Pálffy Károly: megkérdezi a képviselő-testület tagjait van-e kérdésük. Nincs kérdés. Kéri 

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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

101/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási 

támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Református Egyházközség részére 

nyújtott 2.700.000,-Ft vissza nem térítendő köztemető fenntartási önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. április 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

10. Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megkéri a testület tagjait, amennyiben van kérdésük, 

tegyék fel. Jelzi, hogy a Gazdálkodási Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, és támogatta. 

Nincs, ezért kéri szavazzanak.  
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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 határozatot hozta: 

 

 

102/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Református Egyházközség részére 

nyújtott 450.000,-Ft vissza nem térítendő hitéleti támogatás felhasználását 2018. december 31-

re, az elszámolási határidejét 2019. március 31-re módosítja. 

 

Határidő:  2018. május 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

11. Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a napirendi pontot. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri 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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

mellett a következő határozatot hozta: 

 

103/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére 300.000,-Ft összegű támogatást biztosít 

a 2018. évi költségvetés civil szervezetek támogatásának kerete előirányzat címen 

rendelkezésre álló pénzösszeg terhére, 
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2. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesülettel kötendő, a 

határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2018. április 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

12. A városi Gyermeknap megrendezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Ismerteti a napirendi pontot. Megkéri a testület tagjait, amennyiben kérdésük 

van, jelezzék. Nincs kérdés, hozzászólás. Kéri, aki a gyermeknapi program megrendezését 

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, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

104/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A városi Gyermeknap megrendezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a városi Gyermeknap megrendezésére 300.000,-Ft keretösszeget biztosít a 2018. évi 

költségvetés civil szervezetek támogatásának kerete előirányzat címen rendelkezésre 

álló pénzösszeg terhére, 

 

2. felkéri a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthont a rendezvény megszervezésére és 

lebonyolítására. 

 

Határidő:  2018. április 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

13. Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2018. évi Pedagógus Napi 

rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elismeri a pedagógusok munkáját, és megköszöni a 

gyermekekért tett erőfeszítéseiket. Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta 

és támogatta. Megkéri a képviselő-testület tagjait, amennyiben kérdésük van, tegyék fel. Nincs 

kérdés. Kéri, szavazzanak. 



13 
 

 

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, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

105/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2018. évi Pedagógus Napi 

rendezvényről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Pedagógusnap programját az alábbiak szerint fogadja el:  

 

• A köszöntés időpontja: 2018. június 1. (péntek) 

• A köszöntés helyszíne: Báder Fogadó 

• A köszöntés programja: köszöntő vacsora 

 

2. a Pedagógusnapi költségekre a fedezetet Bicske Város Önkormányzata a 2018. évi 

költségvetésében szereplő kiemelt állami, önkormányzati ünnepségek címen szereplő 

kiadások terhére keret jelleggel 560.000 Ft összegben biztosítja,  

 

3. javasolja, hogy a Pedagógusnapi köszöntésre Bicske város valamennyi köznevelési 

intézményeiben dolgozó aktív korú és nyugdíjas pedagógus kapjon meghívást, 

 

 

Határidő: 2018. június 1. 

Felelős: polgármester 

 

 

14. A Bicske Építő Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a napirendi pontot. Köszönti Ónodi Szabó Lajost, a Bicskei Építő Kft 

ügyvezetőjét. Kéri, hogy röviden ismertesse a Kft. 2017.évi működését. 

 

Ónodi Szabó Lajos: elmondja, hogy a Kft. évről-évre bővülő feladatokkal küzd meg. Részben 

alvállalkozók bevonásával működnek. Reméli, hogy az idei év még eredményesebb lesz, mint 

a tavalyi. Megköszöni a képviselő-testületnek a támogatást. 
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Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást, és megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri a testületet 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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

106/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2017 évi beszámolóját 

201 077,- eFt mérlegfőösszeggel és 8 811 eFt (nyereség) adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

15. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról és tevékenységi körének kibővítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a testületet, hogy jelenleg a társaságnak 

árbevétele nincs, ezért javasolja, hogy a tevékenységi körének a kibővítését tegyék meg. 

Javasolja, hogy a feladatkört adminisztratív, PR, marketing, kommunikációs, illetve projekt 

menedzsment, valamint pályázat figyelés tevékenységekkel bővítsék ki, annak érdekében, hogy 

a jövőben ilyen jellegű feladatokat is el tudjon látni a társaság. Az előterjesztést a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta és támogatta. 

 

Pálffy Károly: megkérdezi Ádámné Bacsó Erikát, kíván-e kiegészítést tenni. 

 

Ádámné Bacsó Erika: elmondja. hogy a beszámolót a taggyűlés elfogadta, valamint a 

Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló is elfogadásra javasolta azt. Továbbá a tevékenység 

kibővítését is támogatta a taggyűlés.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és kéri a képviselő-testület tagjait tegyék fel 

kérdésüket. Nincs kérdés. Kéri, hogy szavazzanak. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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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 határozatot hozta: 

 

 

107/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról és tevékenységi körének kibővítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske-Csabdi-Mány Kft. 2017. évi beszámolóját 14 297 eFt mérlegfőösszeggel és 

516 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

2. a Bicske-Csabdi-Mány Kft. tevékenységi körének adminisztratív, PR, marketing, 

kommunikációs, projektmenedzseri és pályázatfigyelési feladatokkal való 

kibővítéséhez hozzájárul. 

 

Határidő:  2018. április 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

16. Bicske város Közösségi Beavatkozási Tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy a napirendi pontot a 

Humánerőforrások Bizottság tárgyalta. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy akinek 

hozzászólása van, tegye meg. Nincs hozzászólás. Kéri, 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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

mellett a következő határozatot hozta: 
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 108/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Bicske város Közösségi Beavatkozási Tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 

azonosítószámú pályázat keretében elkészült „Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált 

lakóterületek integrációja érdekében” című Közösségi Beavatkozási Tervet elfogadja. 

 

 

Határidő:  2018. április 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

17. A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a napirendi pontot. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy 

amennyiben kérdésük van, jelezzék. Nincs kérdés. Megkéri, 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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

109/2018. (IV.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

• A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C törvény IX. 

Helyi önkormányzatok támogatási fejezete 3. melléklet II.2. pontja alapján meghirdetett 

tárgyi pályázaton részt kíván venni. 

• A pályázat keretében a Madách I. és a Tószeg utcák burkolatát kívánja felújítani, mely 

felújítás becsült költsége 60 millió Ft. 

• A pályázathoz szükséges 30 millió Ft önerőt biztosítja Bicske Város Önkormányzatának 

2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 31. melléklet 

17. pontjában megjelölt keret terhére. 

• A pályázat előkészítési költségeire 2 millió Ft-ot biztosít Bicske Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati 

rendelet 31. melléklet 7. pontjában megjelölt keret terhére. 
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• Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása, valamint az pályázatban 

foglalt célok elérése érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat 

megtegye. 

 

Határidő:  2018. május 2. 

Felelős:  polgármester 

 

 

18. Képviselői bejelentések 

 

 

Pálffy Károly: megkérdezi a testület tagjait, kíván-e valaki bejelentést tenni. Nincs bejelentés, 

ezért megköszöni mindenkinek a munkáját és további szép napot kíván. A képviselő-testület 

nyílt ülését bezárja 9.10 órakor. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


