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. augusztus 15. 8.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Bárányos József képviselő
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő
Máté János Szilárd képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Setéth-Fazekas Hajnalka Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető-helyettese
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője
Tuba Gabriella ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Kósa László Bicske Városi TV
Gulyás József Fejérvíz Zrt. képviselője
Lics Zoltán Régió 2007 Kft. képviselője
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója

Pálffy Károly: tisztelettel köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Máté
János, Bárányos József, dr. Bourgla Ossamah és Heltai Zsolt képviselők jelezték, hogy az
ülésen nem tudnak részt venni. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendekhez van-e valakinek
hozzászólása. Nincs észrevétel, ezért kéri, aki egyetért a napirendi pontokkal, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
217/2018. (VIII.15.) határozata
a 2018. augusztus 15-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. augusztus 15-i rendkívüli, nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló …./2018. (VIII. 15.)
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
2. Kapcsolat Központ férőhely, SzMSz és Szakmai Program jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
3. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításról
Előterjesztő: polgármester
4. A Bicskei víziközmű rendszerek 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT)
Előterjesztő: polgármester
5. Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2017. évben nyújtott anyagi
támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
6. A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
7. Bicskei Kultúrkúria eszközbeszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
8. Bicske Városi Bölcsőde eszközbeszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
9. Bicske Város Önkormányzat ösztöndíjpályázata helyi fiatalok támogatása céljából
a 2018/2019. tanévre vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
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Határidő: 2018. augusztus 15.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló …./2018. (VIII. 15.)
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy a rendelet megalkotásával a
támogatásra jogosultak köre bővül és a támogatások mértéke is növekszik. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadják el. Jelzi,
hogy a rendelet hatálya a kihirdetést követő nap, kivéve a települési létfenntartási támogatás
esetében, mely 2019. január 1-vel lép hatályba. Megadja a szót az összevont bizottsági ülést
vezető bizottsági elnöknek.
Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a szót. Ismerteti, hogy a bizottságok összevont ülésen
tárgyalták és támogatták a rendelet-tervezetet.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és megadja a szót a képviselő-társaknak a
kérdezésre. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról
A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

2. Napirendi pont
Kapcsolat Központ férőhely, SzMSz és Szakmai Program jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Felkéri az előterjesztéssel kapcsolatban hatáskörrel
rendelkező bizottság elnökét adjon tájékoztatást a bizottsági döntésről.
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Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a Humánerőforrások bizottsága egyhangúlag támogatta
a határozati javaslatokat.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért megkéri a testület tagjait, szavazzanak. Felhívja a figyelmet, hogy két
határozati javaslatot kell elfogadniuk. Elsőként az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység férőhelyéről szóló határozati
javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, aki ezt támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
218/2018. (VIII.15.) határozata
az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei
Szakmai Egység férőhelyéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységében az új 10 férőhelyes csoportszoba
kialakításához hozzájárul,
2. felhatalmazza a polgármestert a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységével
kapcsolatos működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtására és a működési
engedély kiadásához szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. augusztus 15.
Pálffy Károly: másodikként kéri, hogy aki az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ szervezeti és működési szabályzatának és szakmai programjának
jóváhagyását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
219/2018. (VIII.15.) határozata
az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ szervezeti és
működési szabályzatának és szakmai programjának jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ - Kapcsolat Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Szakmai
Programját a mellékletek szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. augusztus 15.

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

3. Napirendi pont
Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a
Humánerőforrások bizottsága tárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét, adjon tájékoztatást a
bizottsági véleményről.
Sulyokné Guba Judit: ismerteti, hogy a bizottság 3 igennel támogatta a határozati javaslatot.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást, majd megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a háziorvosi szerződés módosítását, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
220/2018. (VIII.15.) határozata
háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben
az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében:
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1) módosítja a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
szerződés alábbi pontját 2018. szeptember 1. napjával:
A szerződés 12. pont:
Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Megbízott a rendelést a 3. számú felnőtt háziorvosi
körzet rendelőjében látja el és az alábbiak szerint biztosítja:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

11:00-13:00
12:00-13:00
11:00-13:00
11:00-13:00
13:00-14:00

Tanácsadás: Péntek 10:00-11:00 saját rendelőben
2) felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező módosított feladat-ellátási
szerződés aláírására,
3) felhatalmazza a polgármestert a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az
egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést
engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek,
hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont
A Bicskei víziközmű rendszerek 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT)
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztésről. Elmondja, hogy az
önkormányzat a fejlesztési igényét június hónapban megfogalmazta. A zártkertek víziközmű
tervezését kérte befogadni, mely a beruházási javaslatban is szerepel. Ismerteti, hogy a GFT
Mány és Csabdi községek önkormányzatának véleményezésére is megküldésre került a
Fejérvíz Zrt. által. A települések polgármesteri az előterjesztés mellé csatolt nyilatkozataikkal
jelezték, hogy egyéb fejlesztést nem kívánnak megvalósítani, nem javasolnak változtatást a
GFT-n. Ezek ismertében javasolja a tisztelt képviselő-testületnek a határozati javaslatok
elfogadását. Jelzi, hogy három határozatot kell elfogadniuk. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
az előterjesztést a Gazdálkodási, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta.
Megadja a szót Iványi Ferenc Tivadarné részére.
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Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a szót. Elmondja, hogy mindkét bizottság tagjai
támogatták az előterjesztést.
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát és köszönti Gulyás József urat a Fejérvíz Zrt.
képviselőjét. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólása.
Gulyás József: megköszöni a szót. Elmondja, hogy az önkormányzatok és a Fejérvíz Zrt.
részletekbe menően tervezte az idei évi terveket. Véleménye szerint átgondolt, megalapozott
tervek, melyeknek az elfogadását kéri.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi a testület tagjait van-e kérdés,
észrevétel. Nincs, ezért kéri, hogy szavazzanak. Elsőként kéri, hogy aki a Bicske és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
221/2018. (VIII.15.) határozata
I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12)
víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/69. Bicske és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért
felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte, az általa
képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos
véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta:
1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 20192033. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult
elfogadja.
2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 20192033. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató
készített el – megismerte és jóváhagyja.
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3.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12)
víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a
vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: másodikként kéri, hogy aki a Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer
víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
222/2018. (VIII.15.) határozata
II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű
rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) II/1. Bicske-Csabdi
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelősök
nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte, az általa képviselt
Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési
határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta:
1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2019-2033. évi
GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja.
2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2019-2033. évi
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GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el –
megismerte és jóváhagyja.
3.) Az II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű
rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtőgazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer
víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
223/2018. (VIII.15.) határozata
I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer – V (11-10481-1-003-0115,) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a(z) I/12. Mány bányakút;
Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15) víziközmű rendszer
ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte, az
általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos
véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta:
1.) Bicske Város Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12.
Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15)
víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint
véleményezésre jogosult elfogadja.
2.) Bicske Város Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12.
Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15)
víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a
víziközmű-szolgáltató készített el – megismerte és jóváhagyja.
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3.) Az I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-0115) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel
és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Gulyás József a döntés követően 8.45-kor távozik az ülésről.

5. Napirendi pont
Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2017. évben nyújtott anyagi
támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy azt a Gazdálkodási bizottság
tárgyalta. Felkéri Ivanics Imrénét, aki az elnöki feladatokat ellátta a mai napon, hogy ismertesse
a bizottság véleményét.
Ivanics Imréné: tájékoztatja a testület tagjait, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta az
elszámolást.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
224/2018. (VIII.15.) határozata
Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2017. évben nyújtott anyagi
támogatás felhasználásáról
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak
2017. évben nyújtott anyagi támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2018.08.15.
Felelős: polgármester

6. Napirendi pont
A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatást ad az előterjesztésről. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés
bizottság együttes ülésen tárgyalta. Megadja a szót Iványi Ferencnének.
Iványi Ferenc Tivadarné: tájékoztatja a testület tagjait, hogy a bizottságok támogatták az
előterjesztést.
Pálffy Károly: megköszöni a vélemények ismertetését. Köszönti Lics Zoltánt a helyi
közlekedés üzemeltetőjét. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólása a napirendi ponthoz.
Lics Zoltán: megköszöni a szót. Elmondja, hogy a bizottságok a szóbeli kiegészítését
tudomásul vették, további kiegészítése nincs. Sok sikert kíván a pályázathoz.
Pálffy Károly: köszöni a hozzászólást és megadja a szót a képviselő-testület tagjainak a
kérdezésre. Nincs észrevétel, ezért kéri, hogy szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
225/2018. (VIII.15.) határozata
a települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.
5. valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján jelen határozatával
alátámasztva nyilatkozza, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást tárgyév január 1jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.

11

2. Jelen határozatában nyilatkozik arról, hogy a Régió 2007 Kft. részére a helyi közlekedés
működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz),
valamint fejlesztéséhez 2017. évre vonatkozóan nettó 7.584.800,-Ft összegű, saját forrásból
származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el, a támogatás összege
a szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalásra került.
3. A helyi közlekedés fenntartásához a szolgáltatóval pályázati eljárás útján kötötte meg a
szolgáltatási szerződést.
4. Felhatalmazza a polgármestert a helyi közösségi közlekedés állami támogatásra vonatkozó
kérelem benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges valamennyi nyilatkozat
megtételére, dokumentum aláírására.
Határidő: 2018. augusztus 21.
Felelős:
polgármester

Lics Zoltán a döntést követően távozik a testületi ülésről 8.49 órakor.

Pálffy Károly: a következő két napirendi pontot egyben vezeti fel, és ismerteti az
előterjesztéseket, majd jelzi, hogy külön-külön teszi fel szavazásra az előterjesztések határozati
javaslatait. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási bizottság tárgyalta az ülést
megelőző bizottsági ülésen. Felkéri Ivanics Imrénét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Ivanics Imréné: tájékoztatja a testület tagjait, hogy a bizottság 3 igennel támogatta a bizottság
mindkét előterjesztést.
7. Napirendi pont
Bicskei Kultúrkúria eszközbeszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: kéri, hogy aki a Kultúrkúria eszközbeszerzéséről szóló határozati javaslatot
támogatja, jelezze
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő

Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
226/2018. (VIII.15.) határozata
Bicskei Kultúrkúria eszközbeszerzéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Kultúrkúria épületének bővítése, felújítása miatt szükséges eszközbeszerzésekre a
pályázatban szereplő alábbi keretösszeget állapítja meg: bruttó 9.346.599,- Ft,
2. a keretösszeget a 3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet 31. melléklet 11. sor terhére
biztosítja,
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a keretösszeg erejéig három érvényes ajánlat
(alátámasztó dokumentum) alapján a szükséges eszközöket megrendelje, a
megrendelésekkel
kapcsolatban
szükséges
kötelezettségvállalásokat,
jognyilatkozatokat megtegye,
4. felkéri a polgármestert, hogy az eszközbeszerzésről a beszerzések megvalósulása után
a képviselő-testületnek beszámoljon.
Határidő: 2018.09.30.
Felelős:
polgármester

8. Napirendi pont
Bicske Városi Bölcsőde eszközbeszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: másodikként kéri, hogy aki a bölcsőde eszközbeszerzését támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő

Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
227/2018. (VIII.15.) határozata
Bicske Városi Bölcsőde eszközbeszerzéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Városi Bölcsőde bővítése, felújítása miatt szükséges eszközbeszerzésekre a
támogatásban megjelölt keretösszeget állapítja meg: bruttó 10.757.408,- Ft,
2. a keretösszeget a TOP 1.4.1-15-FE1-2016-00021 projekt Városi Bölcsőde bővítése,
felújítása terhére biztosítja,
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a keretösszeg erejéig három érvényes ajánlat
(alátámasztó dokumentum) alapján a szükséges eszközöket megrendelje, a
megrendelésekkel
kapcsolatban
szükséges
kötelezettségvállalásokat,
jognyilatkozatokat megtegye,
4. felkéri a polgármestert, hogy az eszközbeszerzésről a beszerzések megvalósulása után
a képviselő-testületnek beszámoljon.
Határidő: 2018.09.30.
Felelős: polgármester

9. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat ösztöndíjpályázata helyi fiatalok támogatása céljából a
2018/2019. tanévre vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja az ülésen megjelenteket az előterjesztésről. Elmondja, hogy a
testület döntött a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű”
pályázattal kapcsolatban. A döntés alapján az önkormányzat további 7 önkormányzattal és 2
nonprofit Kft-vel konzorciumban pályázatot nyújtott be, mely pályázat keretében a konzorcium
együttesen 499,9 M Ft támogatásban részesült, ebből a Bicskére eső támogatási rész 149,9 M
Ft. A pályázat keretében az önkormányzatnak lehetősége nyílt 15 hátrányos helyzetű tanuló
támogatására a 2018/2019 tanévben havi 20 ezer forint összeggel 10 hónapon keresztül. A
pályázati dokumentáció, valamint az előkészítő dokumentumok alapján az ösztöndíjpályázat
felhívását összeállították, mely az határozati javaslat mellékletét képezi. Ismerteti, hogy az
előterjesztést a Humánerőforrások bizottsága tárgyalta. Megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak
és felkéri, adjon tájékoztatást a bizottsági döntésről.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy két gondolat vetődött fel a bizottság részéről.
Egyrészről szeretnék, ha a Bicskei Újságban hírt kapna az előterjesztés témája. Másrészt pedig
tisztázták azt, hogy az önkormányzat ösztönző pályázata és a jelen pályázat nem zárja ki
egymást. Vagyis aki az ösztönző pályázatban részesül, az függetlenül attól erre is tud
jelentkezni. Felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázatra szeptember 14. a jelentkezési határidő.
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Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester
asszonynak.
Bálint Istvánné: csatlakozni kíván az elnök asszony által elmondottakhoz. Azt gondolja, hogy
a Bicskei Újságban nem biztos, hogy meg fog tudni jelenni, de bízik benne, hogy a TVnyilvánosságon keresztül el fog tudni jutni sok mindenkihez. Javasolja, hogy a város honlapján
jelentessék meg és amennyiben még lehetséges az idő rövidsége miatt, akkor az újságban is
meg fog jelenni.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást és megadja a szót Ivanics Imréné képviselő
asszonynak.
Ivanics Imréné: javasolja, hogy a bicskei iskolák számára is adjanak erről a lehetőségről
tájékoztatást.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy a minél teljesebb körű
tájékoztatásban érdekeltek. A határozati javaslatot teszi fel szavazásra és kéri, aki támogatja
azt, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 fő
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
228/2018. (VIII.15.) határozata
Bicske Város Önkormányzat ösztöndíjpályázata helyi fiatalok támogatása céljából a
2018/2019. tanévre vonatkozóan
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban a helyi
fiatalok támogatása céljából, a határozat 1. sz. mellékletét képező ösztöndíjpályázatot
meghirdeti.
2. A beérkezett pályázatok értékelésére, azok rangsorolásáraa, a Konzorciumi partnerek
felé döntésre való előterjesztésre felkéri és felhatalmazza az alábbi személyeket:
Bálint Istvánné alpolgármestert
Sulyokné Guba Juditot Humán Erőforrások Bizottság elnökét
Iványi Ferenc Tivadarnét a Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökét
Bárányos Józsefet a Gazdálkodási Bizottság elnökét
Szabó Ágnest az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat
Központ igazgatóját
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3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést követően az ösztöndíjak folyósítása
érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye.
Határidő: 2018.08.31.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pálffy Károly: jelzi, hogy az ülést bezárását megelőzően szeretné tájékoztatni a lakosságot.
Elmondja, hogy a Humánerőforrások bizottsága döntött a Bicskei Tanuszoda éves karbantartási
munkálatainak idejéről, amely az intézménnyel egyeztetve 2018. augusztus 21-től 2018.
szeptember 2-ig tart. Ez idő alatt a Tanuszoda zárva lesz. Nyitás szeptember 3-án.
Megadja a szót Szabó Attila képviselőnek, intézményvezetőnek.
Szabó Attila: megköszöni a szót. Annyival egészíti ki az elhangzottakat, hogy amely
szolgáltatásokat nem érinti a karbantartási munkálat - kerékpárkölcsönzés, edzőterem,
szolárium, illetve a masszázsok - azok nem szünetelnek. Annyi változás lesz, hogy ezeket a
szolgáltatásokat korlátozottabban tudják majd folytatni. Természetesen a vendégek
tájékoztatása a honlapon, illetve a közösségi oldalon megtörténik a pontos nyitvatartásról.
Pálffy Károly: megadja a szót Alpolgármester asszonynak.
Bálint Istvánné: szeretné tájékoztatni arról a lakosságot, hogy 2018. augusztus 20-án
szeretettel várják a kedves lakosokat a városi ünnepségre, mely 9 órakor kezdődik a Hősök
terén a katolikus templomkertben. Rossz idő esetén pedig a katolikus templomban kerül
megrendezésre. Az ünnepség keretében díjátadóra is sor kerül, valamint a megemlékezés is
sokrétű lesz. Délután 3 órakor pedig a Bicske Szíve Parkba várják a családokat egy közös
ünneplésre.
Pálffy Károly: megadja szót hozzászólásra Németh Tibort képviselőnek, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének.
Németh Tibor: tájékoztatást ad arról, hogy a Bicskei Roma Nap 2018. augusztus 25-én lesz,
melyre szeretettel várnak mindenkit.
Pálffy Károly: a meghívásokat követően megköszöni mindenkinek a munkát és a nyílt ülést
9.00 órakor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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