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. október 16. (kedd) 7:07 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt 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:
Bálint Istvánné alpolgármester
Igari Léna képviselő
Ivanics Imréné képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Dr. Hatos Ágnes Műszaki Iroda ügyintézője
Dankó Anikó ügyintéző
Kósa László Bicske Városi TV

Pálffy Károly: köszönti a képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Jelzi, hogy Bálint Istvánné és Ivanics
Imréné jelezték távolmaradásukat az ülésről. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az ülés
összehívására egy sajnálatos esemény miatt került sor. Kéri, hogy Murányi Hajnalka volt
alpolgármester asszony emlékére egy perces néma felállással emlékezzenek.
A megemlékezést követően kéri, hogy aki a napirendi pontokat 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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
264/2018. (X.16.) határozata
a 2018. október 16-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 16-i rendkívüli, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Elhunyt Murányi Hajnalka volt önkormányzati képviselő és főállású alpolgármester
Bicske Város Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról
Előterjesztő: polgármester
2. A bicskei 1734/B/6 és 1734/B/28 hrsz-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jogról való
lemondásról
Előterjesztő: polgármester
3. Tulajdonosi hozzájárulás a BTC 2018-2019-es TAO pályázatához
Előterjesztő: polgármester
Határidő: 2018. október 16.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
Elhunyt Murányi Hajnalka volt önkormányzati képviselő és főállású alpolgármester
Bicske Város Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Majd megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, 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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
265/2018. (X.16.) határozata
Elhunyt Murányi Hajnalka volt önkormányzati képviselő és főállású alpolgármester
Bicske Város Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. az elhunyt Murányi Hajnalkát, volt önkormányzati képviselőt és főállású
alpolgármestert saját halottjává nyilvánítja,
2. a temetéssel kapcsolatos költségek viselését teljes mértékben átvállalja, melyet a Bicske
Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés dologi kiadások előirányzat terhére
biztosítja.
Határidő: 2018.10.17.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
A bicskei 1734/B/6 és 1734/B/28 hrsz-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jogról való
lemondásról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Majd megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a határozati javaslatot 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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
266/2018. (X.16.) határozata
A bicskei 1734/B/6 és 1734/B/28 hrsz-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jogról való
lemondásról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a bicskei 1734/B/6 hrsz-ú társasházi lakásra, valamint a bicskei 1734/B/28 hrsz-ú tároló
ingatlanra a társasház alapító okirata alapján biztosított elővásárlási jogáról lemond,
2. felhatalmazza a polgármestert a jognyilatkozat aláírására.

Határidő:
Felelős:

2018. november 5.
polgármester
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3. Napirendi pont
Tulajdonosi hozzájárulás a BTC 2018-2019-es TAO pályázatához
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Ezt követően megnyitja a napirend felett a vitát.
Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a határozati javaslatot 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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
267/2018. (X.16.) határozata
Tulajdonosi hozzájárulás a BTC 2018-2019-es TAO pályázatához
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Torna Club Egyesület 2018-2019-es TAO pályázat keretében a
be/SFPHPM01-23492/2018/MLSZ számon beadott pályázatát támogatja, annak
megvalósításával a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlanon egyetért,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához, fenntartásához
szükséges valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye.
Határidő: 2018.10.16.
Felelős:
polgármester
Pálffy Károly: további Megköszöni a képviselő-testület munkáját, és további szép napot kíván
mindenkinek, Az ülést 7:14-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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