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. november 28. (szerda) 9.00 óra (zárt ülést követően)

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
Setéth-Fazekas Hajnalka Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető helyettese
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője
Stefanicsné Janek Réka médiareferens
Dankó Anikó ügyintéző
Ónodi Szabó Lajos főépítész, Bicske Építő Kft. ügyvezetője
Kósa László Bicske Városi TV
Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója
Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője
Pálffy Károly: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testület 10 fővel határozatképes. Elmondja, hogy Igari Léna, illetve dr. Bourgla Ossamah nincs
jelen az ülésen. Dr. Bourgla Ossamah jelezte távolmaradását a testületi ülésről. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy a testület a zárt ülésen meghozta döntését, amivel összefüggésben egy plusz
napirend felvétele szükséges. A kiküldött napirendi pontok kiegészítését javasolja az
intézményvezetői pályázat kiírásáról szóló előterjesztéssel. Megkérdezi, hogy van-e valakinek
észrevétele, javaslata. Nincs, ezért kéri, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
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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:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
309/2018. (XI.28.) határozata
a 2018. november 28-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 28-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. Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
4. A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
5. Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási
kötelezettségéről szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról
Előterjesztő: polgármester
6. Intézményvezetői pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
7. A Bicskei Kultúrkúria üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
8. A FEJÉRVÍZ ZRt. Igazgatóságába igazgatósági tag delegálásáról
Előterjesztő: polgármester
9. Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési
önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: polgármester
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10. A 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertről
Előterjesztő: polgármester
11. „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi
programban való együttműködés meghosszabbításáról
Előterjesztő: polgármester
12. Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
13. A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
14. Képviselői bejelentések

Határidő: 2018. november 28.
Felelős: polgármester

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: a napirend címének ismertetését követően megadja a lehetőséget képviselőtestület tagjainak a kérdezésre.
Ivanics Imréné: a 20. pontról kér tájékoztatást.
Sulyokné Guba Judit: a 22. pontról kér információt.
Heltai Zsolt: a 18. pontban megjelölt eseményt kéri bővebben kifejteni.
Pálffy Károly: további kérdés hiányában az események sorrendjében válaszol.
18. - 2018. november 15. - Megbeszélés dr. Balázs Sándor rendőrkapitánnyal
Elmondja, hogy a rendőrségi lakások bérlőkijelöléséről, illetve jelenlegi bérletéről egyeztettek
rendőrkaptány úrral. Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy jelenleg foglaltak a bérlakások és
rendőrkaptány úrral azt egyeztették le, hogy mi az az időpont, amellyel igénybe tudják venni
ezeket a lakásokat.
20. - 2018. november 20. - Egyeztetés a Magyar Közút munkatársaival a kerékpárút
kapcsán
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az önkormányzatnak van egy pályázata, melynek
keretében Bicske városában kerékpárút létesítésére, illetve a Tatai út – Szent István út
kereszteződésében egy körforgalom kiépítésére nyújtottak be pályázatot és nyertek el pályázati
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forrást. Konzorciumi partnerként a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t is be kell vonniuk, mert a
közút területén csak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lehet az építtető. A konzorciumi
megállapodás előkészítéséről folytak az egyeztetések, mely majd a képviselő-testület elé kerül
megvitatásra.
22. - 2018. november 22. - Találkozó Tulik Károllyal, a MÁV Zrt. fejlesztési és beruházási
főigazgatójával
A nagyállomás és a kisállomás területének közös bejárására került sor. Tájékoztatja a
polgármester a jelenlévőket, hogy az előző hónapban a MÁV vezérigazgató-helyettesével
tárgyalt és tartottak közös helyszínibejárást. Egyeztettek arról, hol tudnak plusz parkolási
lehetőséget kialakítani, és hogyan tudnak egyéb a lakosságot kellemesebb körülmények között
fogadó helyzetet kialakítani mindkét vasútállomáson. Bízik benne, hogy a lehetőségeket ki
tudják használni és viszonylag gyorsan és egyszerűen ki tudnak alakítani új parkolóhelyeket a
vasúti megállóhelyeken.
Megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: megkérdezi a közúttal kapcsolatban, hogy a városon belül megvalósuló
kerékpárút valóban útépítés lesz majd, vagy csak majd az aszfaltra történő felfestésre kerül sor.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy a lesz kerékpársáv is, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi
útburkolaton lesz kialakítva, úgy mint, ahogyan a Szent István úton van, illetve lesz útépítés is.
Példaként említi, hogy a Kossuth utcán szélesíteni kell az utat, hogy elhelyezhessék a
kerékpársávot.
További kérdés, hozzászólás hiányában, kéri, aki a beszámolót elfogadja, 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:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
310/2018. (XI.28.) határozata
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. november 28.
Felelős: polgármester
4

2. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti a 2018. október 31-i soros, zárt ülésén meghozott döntéseket, illetve
tájékoztatást ad a nyílt ülést megelőzően megtartott zárt ülés napirendi pontjaihoz kapcsolódó
döntésekről. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület döntött intézményvezetői
felmentésről, a Bicske Városi Óvoda intézményvezetőjének felmentéséről: Megköszöni a
hosszú idők alatt elvégzett munkáját, a nyugdíjas évekhez sok boldogságot és jó pihenést kíván,
amikor az elkövetkezik. Megkéri a képviselő-társakat, aki a zárt ülésen hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadja, 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:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
311/2018. (XI.28.) határozata
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2018. november 28.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testületi ülést
megelőzően mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-módosítását. Megnyitja a
napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki
támogatja a rendelet módosítását, 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: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett a következő rendeletet
alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

4. Napirendi pont
A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Javasolja az adórendeletben a garázs és a
gépjárműtároló vonatkozásában meghatározott 312,- Ft/ m²/év adómérték csökkentését – a
magánszemély tulajdonában álló belterületi építmény után fizetendő adómértékhez igazodva 228,- Ft/ m²/év adómértékre. Az elhangzottak alapján kéri, hogy a képviselők támogassák az
adórendelet módosítását. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási,
valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Jelzi, hogy az
elfogadáshoz minősített többség szükséges. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a rendelet módosítását 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:
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat mellett a következő rendeletet
alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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5. Napirendi pont
Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről
szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a testületi tagokat az előterjesztésről. Elmondja, hogy azt a
Gazdálkodási, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja a határozati
javaslatot, 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:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
312/2018. (XI.28.) határozata
az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről
szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről
szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi,
2. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségét
féléves időszakban határozza meg,
3. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolóinak leadási
határidejét az alábbiak szerint határozza meg:
Féléves beszámoló leadási határideje: minden év augusztus 15.
Éves beszámoló leadási határideje: minden év március 31.

Határidő: 2018. 11.28.
Felelős: polgármester

7

6. Napirendi pont
Intézményvezetői pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: Bicske Városi Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetését kérte nyugdíjba vonulása miatt 2019. augusztus 14.
napjával. A képviselő-testület e kérelemnek helyt adott, ezért szükséges az óvodavezetői
(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról dönteniük. A pályázati
kiírást az előterjesztés tartalmazza. A beérkezett pályázatok elbírálásig az intézményvezetői
feladatokat az Óvoda SZMSZ-ében meghatározott általános intézményvezetői helyettes, Tóth
Erzsébet látja el. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megadja a szót a képviselőtársaknak
hozzászólásra. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Bárányos József: ismerteti, hogy egy elvi és egy gyakorlati baja van az előterjesztéssel.
Először is megköszöni intézményvezető asszonynak a munkáját. Elmondja, hogy a mai
világban 35 évet egy munkahelyen tölteni és ebből 25 évet vezetőként dolgozni mindenképpen
ki kell, hogy érdemelje nemcsak a kollégák, hanem a város polgárainak nagyrabecsülését is.
Ugyanakkor azt kell mondania, hogy ebből adódóan, hogy intézményvezető asszonynak a
felmentési ideje 2019. augusztus 14., azt jelenti, hogy ebben az időszakban csak és kizárólag a
helyettesnek a megbízása lehetséges. Az nem lehetséges, hogy egy vezető a felmentési idejét
tölti és közben egy kinevezett igazgató van. Magyarán szólva van 8 hónapuk arra, hogy
megkeressék igazgatónőnek az utódát. Az óvoda összevonás után, beleértve az óvodai konyha
dolgát, beleértve a bicskei integrációs helyzetet, egy hatalmas munkát vállalt intézményvezető
asszony. Úgy gondolja, hogy ezt az időszakot mégiscsak értékelnie kell a képviselő-testületnek,
és biztosnak kell lennie abban, hogy ezt a fajta utat akarja ezután folytatni vagy ezt a fajta utat
akarja, de más szervezeti keretek között. Nem érti ezt a sietséget, miért kell kiírni a pályázatot.
Elmondja, hogy ő biztosan adna maguknak egy, de legalább kéthónapnyi időt, hogy bizottsági
szinten, munkaértekezleti szinten át tudják beszélni és picikét leülepedjen bennük ezeknek az
éveknek a tapasztalatai és ez alapján írják ki az intézményvezetői pályázatot. Hozzáteszi, hogy
ez volt az elvi észrevétele.
Természetesen tiszteletben fogja tartani a képviselő-testületi döntést, tehát ha úgy dönt a
testület, hogy mégis most írják ki a pályázatot, akkor a konkrét pályázati kiírásban a pályázati
feltételek között van három olyan pont, amit rendkívüli szigorításnak érez, és annak, hogy
nagyon leszűkíti a pályázók körét. Ismerteti, hogy a Kjt. úgy fogalmaz, hogy 5 év pedagógus
gyakorlat, intézményvezetői szakvizsga és kinevezett munkakör szükséges az állás
betöltéséhez. Ehhez képest a testület elvár 15 év óvodapedagógus munkakörben szerzett
tapasztalatot, legalább 5 év magasabb vezetői tapasztalatot, ráadásul még integrációs programot
alkalmazó intézményben szerzett intézményvezetői tapasztalatot is. Úgy gondolja, hogy ez
nagyon leszűkíti azoknak a körét, akik potenciálisan pályázhatnak erre a feladatra. Nem
javasolja ennek a szigorítását, csak és kizárólag a Kjt-ben megfogalmazott jogszabályi
követelményeknek a betartását.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást.
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Iványi Ferenc Tivadarné: mint leköszönő vezető jelezni szeretné, hogy e tekintetben a
jelenlegi szervezeti kialakítás mellett foglal állást. Elmondja, hogy nem szerencsés, ha 5 évente,
6 évente vagy akár 3 évente intézményi szerkezetváltásra kényszerítenek egy nevelési ágazatot.
Azt gondolja, hogy az mindig megbolygatja, bizonytalanná teszi az ott dolgozók életét. Nem a
munkával foglalkoznak a kollégák, hanem azzal, hogy milyen szerkezeti átalakítás következik
be. Tudja azt, hogy a 2011-2012-ben beindult szerkezeti váltás egy nagyon nehéz folyamat volt.
Végig élve, végig dolgozva sem volt egyszerű, főleg egy integrációs folyamat részeként
megélni mindezt. Azt gondolja, hogy az itt ülők ezt mind tudják. Azt gondolja, hogy ha végre
túlélték, túlvannak rajta, beépítették, dolgoznak vele, működik, nem tartja jó felvetésnek azt,
hogy újra bontsanak, újra szerkezeti átalakítást hajtsanak végre, amikor eljutott egy olyan
fázisába már ez a történet, hogy mindenki alkalmazza, használja, végzi a feladatát és működik.
Azt gondolja, hogy az előterjesztésben leírt pályázati feltételek egy ekkora városi intézményt
vezető embernek a javát szolgálják. Bocsánatot kér, és nem bántva azokat a kollégákat, akik 5
éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek vagy esetleg kevesebb szakmai tapasztalattal. De azt
gondolja, hogy talán így is érdemes megtartani az előírt pályázati feltételeket, merthogy ezek
mind a napi használatban segítik a leendő vezető munkáját. Megköszöni a lehetőséget.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást és megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy intézményvezető asszonnyal ért egyet, mert pontosan 8 hónapuk
van a pótlásra. Tehát még ennek a pályázati feltételnek a fellazítása nem időszerű. Akkor is
ráérnek ezen elgondolkodni, ha esetlegesen a következő két-három hónapban nem érkezik be
ezeknek a kompetenciáknak megfelelő pályázat. Utána elgondolkodhatnak azon, hogy
lazítsanak ezen. Azt gondolja, hogy egy összevont intézmény vezetéséhez, ahol nem egy
óvodáról van szó, hanem háromról vagy négyről, akkor minimum elvárható, hogy magas
tapasztalattal rendelkezzen nemcsak óvodapedagógusként, hanem vezetőként is, azért itt
emberekkel kell dolgozni.
Páffy Károly: megköszöni a hozzászólást és megadja a szót Ivanics Imréné képviselő
asszonynak.
Ivanics Imréné: azt gondolja, hogy a pályázat kiírását minél előbb meg kell tenniük, ugyanis
a bizonytalanság egy intézményben nem jó hatással van se az ott dolgozókra, se a gyerekekre.
Ha nem jelentkezik megfelelő képesítéssel valaki, akkor még van idejük egy újabb kört futniuk
benne. Támogatja, hogy most kerüljön ki a pályázati felhívás.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. Megkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy a kinevezésről
a megfelelő információkat mondja el a képviselőtársainak. Azt gondolja, és ezért került ilyen
szempontból a pályázati feltételeknél szigorúbb követelmény a pályázati feltételek közé, mert
nem egy szimpla, egyszerű intézményről beszélnek, hanem ahogyan azt a képviselőtársak is
mondják, egy eléggé összetett intézményről. Ténylegesen integrációs program fut az
intézményben, illetve integrációt alkalmazó intézményről beszélnek. Azt gondolja, hogy az
ilyen tapasztalat tovább segíti az intézménynek a működését, hogy az minél jobban működjön.
A magasabb, hosszabb idejű vezető vagy pedig hasonló munkakörben eltöltött tapasztalat
ténylegesen az intézmény javát tudja szolgálni. Azt gondolja, hogy mindenki számára a
legrosszabb az a bizonytalanság. Ténylegesen minél hamarabb ki tudnák választani a megfelelő
vezetőt, ha megfelelő pályázat érkezik a kiírásra, az annál hamarabb adhat az intézménynek
egy biztos, nyugodt légkört. Az nem merült fel az önkormányzat képviselő-testületében, hogy
módosítsák az óvoda felállását, szétdarabolja azt. Kéri a képviselőtársait, hogy támogassák a
pályázat kiírását.
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Ivanics Imréné: elmondja, hogy polgármester úr felvetése kapcsán vannak gondolatai.
Elmondja, hogy ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy egy másik óvoda vagy másfajta óvoda
induljon. De most a városi óvodáról kell dönteniük. Úgy érzi, hogy ez a kettő nem kizáró dolog.
Pálffy Károly: nemmel válaszol. Megkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy a kinevezésről a megfelelő
információkat mondja el a képviselőtársainak.
Fritz Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket a pályázat kiírás menetéről és a pályázatok
benyújtásának határidejéről és a képviselő-testületi döntés meghozatalának időpontjáról.
Elmondja, hogy a pályázatokat a kiírást követő 30 napig lehet benyújtani és azt követően a
képviselő-testület 2019. március havi soros ülésén dönt a pályázat elbírálásáról. Felhívja a
testületi tagok figyelmét, hogy a vezetői megbízás időtartamához azt írták, hogy 2019. június
15. napjától, tehát mindenféleképpen a nevelési évhez szeretnék igazítani az új vezető
megbízását.
Pálffy Károly: megköszöni a kiegészítést. Megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselő
asszonynak.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy egy összevont városi köznevelési intézménynek a
vezetése kiemelt szakmai és vezetői kompetenciákat feltételez. Ebből a szempontból indokolt,
ha szigorítják a pályázati kiírást. Hogy ténylegesen lesz-e olyan pályázó, aki azt az űrt, amit az
intézményvezető asszony távozása fog jelenteni, azt képes lesz-e betölteni. Meglátják, hogy kik
fognak jelentkezni, tényleg találnak-e olyat, aki képes követni őt ebben a munkában, ha nem,
akkor meg érdemes elgondolkodni azon, hogy új pályázati kiírással milyen feltételrendszert
támasztanak.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. További észrevétel, hozzászólás hiányában kéri,
hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja az intézményvezetői pályázat kiírását, 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: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazat mellett a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
313/2018. (XI.28.) határozata
intézményvezetői pályázati kiírásról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb
vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbiak
szerint határozott:
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A képviselő-testület Bicske Városi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának
ellátására pályázatot hirdet az alábbi tartalommal:

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bicske Városi Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
- teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama:
- vezetői megbízás határozott időre, öt évre, 2019. június 15. napjától 2024. július 31. napjáig
szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2060 Bicske, Árpád utca 13. és a tagintézmények telephelyei
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás;
az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai
felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a
pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Legalább 15 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat –
- Legalább 5 év magasabb vezetői tapasztalat
- Integrációs programot alkalmazó intézményben szerzett vezetői tapasztalat
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges –főiskolai
óvodapedagógusi végzettség,
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
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- Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus
munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Pályázatírásban jártasság, ill. projektvezetői tapasztalat
- B kategóriás jogosítvány
- IKT kompetencia
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy
nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt
- szakmai és vezetői gyakorlatról, hiteles igazolás
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról
- nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére
pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos
kezeléséhez, továbbításához pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a
Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Bicske Város Önkormányzata
Pálffy Károly polgármester részére történő megküldésével (2060 Bicske, Hősök tere 4.) - a
borítékon feltüntetve a „Óvodavezetői pályázat” megjelölést.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejét követő 60. napot követő első Képviselő-testületi ülésen
kerülnek elbírálásra a benyújtott pályázatok.
A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
▪ www.kozigallas.gov.hu
▪ Oktatási és Kulturális Közlöny
▪ www.bicske.hu internetes oldal

Határidő: 2018. november 28.
Felelős: polgármester
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7. Napirendi pont
A Bicskei Kultúrkúria üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Kultúrkúria műszaki átadása 2018.
szeptember 30. napján megtörtént. Jelzi a képviselőtársaknak és a televízió nézőinek, hogy a
Kultúrkúria ünnepélyes átadása 2018. december 2-án fog megtörténni, melyre mindenkit sok
szeretettel várnak. Egy kiállítás megnyitására is sor kerül az átadó után, melyre szeretettel
invitál minden érdeklődőt. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirendi pontot a Gazdálkodási
bizottság tárgyalta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás ezért kéri, aki
támogatja a határozati javaslatot, 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:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
314/2018. (XI.28.) határozata
a Bicskei Kultúrkúria üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) úgy dönt, hogy a Bicske 1748 hrsz-ú, természetben Ady Endre utca 11. sz. alatti 409 m2
területű ingatlant 2018. december 1. napjával, határozatlan időtartamra, térítésmentesen
a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár számára üzemeltetésre átadja a
határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés szerint,
2.) felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő: 2018. november 28.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8. Napirendi pont
A FEJÉRVÍZ ZRt. Igazgatóságába igazgatósági tag delegálásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a képviselőket a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésről.
Ismerteti, hogy az önkormányzat képviseletét jelenleg Döme László látja el és az ő személyét
javasolja továbbra is megbízni. Elmondja, hogy az előterjesztést a Város- és
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Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy ismeri Döme Lászlót személyesen is, viszont tudja, hogy nem
tesz-e túl nagy terhet az önkormányzat a Döme családra ezeknek a pozícióknak a betöltésével.
Pontosan nem tudja, hány pozíciót töltenek be a család tagjai. Megkérdezi, hogy nem kellenee elgondolkodni azon, hogy tehermentesítsék őket ezekben a szerepekben.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy nem gondolja, hogy túl nagy terhet tesznek a családra.
Döme László viszonylag régóta képviseli az önkormányzatot a Fejérvíz Zrt-nek az
igazgatóságában. Jelenleg is csak egy éves megbízatásra szól a felkérése. A fő tulajdonos,
Székesfehérvár meghozta a saját döntését és az igazgatóság tagjait változatlanul egy éves
időszakra javasolja megbízni. Úgy gondolja, hogy Bicske számára is fontos, hogy legyen
megfelelő képviseletük a Fejérvíz Zrt. igazgatóságában. Döme László ezt a feladatot
megfelelően ellátta. Véleménye az, hogy a következő évben is hasonlóan meg fogja tudni tenni.
Heltai Zsolt: megkérdezi, hogy ez jár-e valamiféle tiszteletdíjjal vagy valamiféle önkéntes
felajánlásból történik ez a képviselet.
Pálffy Károly: a kérdésre válaszként elmondja, hogy úgy tudja, jár, de annak összegét nem
tudja megmondani.
Pálffy Károly: további kérdés, hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki
támogatja Döme László következő évre vonatkozó igazgatótagságát, 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: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
315/2018. (XI.28.) határozata
a FEJÉRVÍZ ZRt. Igazgatóságába igazgatósági tag delegálásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a FEJÉRVÍZ ZRt. Igazgatóságába Döme Lászlót (lakóhely: 2060 Bicske, Apponyi u.
15.) igazgatósági tagnak delegálja.
2. Felhatalmazza polgármestert, hogy a delegálás ügyében a FEJÉRVÍZ ZRt. közgyűlése
felé eljárjon.
Határidő:
Felelős:

2018. 11.30.
polgármester
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9. Napirendi pont
Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat
képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Komlós Tamás
megbízott tűzoltóparancsnok, a Tatabányai Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi
tevékenységről szóló beszámolóját megküldte, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Az
előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Iványi Ferenc Tivadarné képviselő
asszonynak.
Iványi Ferenc Tivadarné: tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a Város- és
Vállalkozásfejlesztés bizottság ülésén jelen volt Komlós Tamás úr és ezúton kéri a testület
elnézését, hogy nem lehet személyesen jelen az ülésen egyéb elfoglaltsága miatt. Elmondja,
hogy a bizottsági ülésen feltett kérdésekre válaszolt és megköszönte a képviselő-testület és
Bicske támogatását a munkájukhoz.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. További kérdés, észrevétel hiányában kéri, hogy
aki támogatja a határozati javaslatot, 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:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
316/2018. (XI.28.) határozata
Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat
képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Bicske tűzvédelmi helyzetéről, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2018. november 28.
Felelős: polgármester
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10. Napirendi pont
A 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. A korábbi évek hagyományát folytatva a 2019-es új
esztendőt is jótékonysági rendezvény megszervezésével kívánják köszönteni. A jótékonysági
újévköszöntő keretében a Bazsinka család koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. Az
előadás bevételét rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy/személyek megsegítésére kívánják
fordítani. Azok számára is lehetőséget biztosítanak a nemes cél támogatására, akik nem tudnak
a koncerten személyesen részt venni, támogatói jegy vásárlásának lehetőségével. A támogatói
jegyeket a Petőfi Művelődési Központban lehet megvásárolni. Javasolja, hogy az
önkormányzat 300.000,-Ft-tal támogassa az adománygyűjtést. A jótékonysági újévköszöntő
koncert bevételei elosztásának koordinálására szükségesnek tartja egy ad hoc bizottság
felállítását. A bizottságba a bizottsági elnököket és alpolgármester asszonyt javasolja delegálni.
Elmondja, hogy az előterjesztést a Humánerőforrások és a Gazdálkodási bizottság tárgyalta és
támogatta.
Hozzáteszi, hogy az előző években sok segítséget sikerült nyújtaniuk nehézsorsú családoknak.
Kéri a képviselőtársait, hogy támogassák ezt a jótékonysági rendezvényt, hogy ismét segíteni
tudjanak azoknak, akiknek szükségük van rá.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, javaslat, 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:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
317/2018. (XI.28.) határozata
A 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4. a 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertet az előterjesztésben szereplő
programtervezet szerint rendezi meg,
5. a rendezvény bevételeit jótékonysági célra, rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy
(személyek) megsegítésére fordítja,
6. felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a
rendezvény előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására
• plakátok, szórólapok, figyelemfelkeltő tabló előkészítése
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• műsorvezetői forgatókönyv elkészítése, műsorvezetés biztosítása
• adományszelvények, meghívó elkészíttetése, meghívók postázása
• adománylevelek elkészítése, ajándékok megvásárlása
7. a 3. pontban felsorolt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 200.000,- Ft-ot
biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés dologi kiadásai terhére
8. a fentiek mellett a 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert
adománygyűjtését bruttó 300.000,- forinttal támogatja, melyre Bicske Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet
9. elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését
10. ad hoc bizottság létrehozását határozza el, a bizottság tagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
• Bálint Istvánné alpolgármester asszony
• Sulyokné Guba Judit Humánerőforrások Bizottság elnöke
• Iványi Ferenc Tivadarné Város- és Vállakozásfejlesztés Bizottság elnöke
• Bárányos József Gazdálkodási Bizottság elnöke
9. felhatalmazza az ad hoc bizottságot a jótékonysági újévköszöntő koncert bevételének a
rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy (személyek) közötti elosztására
Határidő: 2019.12.31.
Felelős: polgármester

11. Napirendi pont
„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi
programban való együttműködés meghosszabbításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a jelenlévőket az előterjesztésről. Elmondja, hogy a program
lebonyolítására szabályzat készült, amely szerint zsűritagokat kell kijelölni bíráló bizottságnak.
3 fős bizottság felállítását javasolja, amelybe Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt - mint
programvezetőt - Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt és Nagy Attila igazgató urat
javasolja megválasztani. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Bálint Istvánné
alpolgármester asszony számára.
Bálint Istvánné: tájékoztatja a képviselőket, hogy Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások
bizottság elnöke és dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag is részt vett a „Virágos Bicske”
keretében a zsűrizésben, mely program „A legszebb konyhakertek” programmal párhuzamosan
zajlik. Ezért kéri egy egysége bizottság létrehozását. További javaslata, hogy a Kertbarát Kör
tagjai közül további két fővel bővítsék a bizottság létszámát, akik szakmai tudásukkal segítenék
a bizottság munkáját.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást és alpolgármester asszony módosító javaslatával
teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. Kéri, aki támogatja azt, 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
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
318/2018. (XI.28.) határozata
„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi
programban való együttműködés meghosszabbításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei program 2019. évi
együttműködést meghosszabbítja.
2. Az erről szóló hirdetményt a Bicskei Újságban közzéteszi és ezzel egyidőben a
jelentkezési lapot a www.bicske.hu önkormányzati honlapon is elhelyezi és biztosítja a
jelentkezési lap Bicskei Polgármesteri Hivatalban, a Bicskei Egységes Művelődési
Központ és a Könyvtárban való terjesztését és leadásának lehetőségét.
3. Felhatalmazza a polgármestert a meghosszabbításhoz szükséges dokumentumok
aláírására.
4. A pályázatokat 2019.08.15-ig a következő bizottság bírálja el:
• Bálint Istvánné alpolgármester asszony
• Iványi Ferenc Tivadarné képviselő asszony
• Nagy Attila igazgató úr
• Sulyokné Guba Judit képviselő asszony
• Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag
• Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör 2 delegált tagja
5. Ünnepélyes ajándékutalvány átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor.
6. Az I. helyezettet 15.000.- Ft-os, a II. helyezettet 10.000.- Ft-os, III. helyezettet
5.000.- Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a Farmer Center Kft. 2060 Bicske,
Szent István út 86. szám alatti gazdaboltban vásárolható le.
7. A költségeket az önkormányzat 2018. évi költségvetés pénzmaradvány terhére biztosítja
keret jelleggel 250.000.- Ft összegben.
Határidő: 2019.09.29.
Felelős: polgármester
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12. Napirendi pont
Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, melyet a Gazdálkodási bizottság tárgyalt és
támogatott. megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki az
elszámolást elfogadja, 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:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
319/2018. (XI.28.) határozata
Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról

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

Határidő: 2018. november 28.
Felelős: polgármester

13. Napirendi pont
A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a képviselőket a támogatási kérelemről és az ahhoz kapcsolódó
előterjesztésről. Javasolja, hogy a testület 300.000,- Ft-tal támogassa az egyesület munkáját.
Elmondja, hogy a napirendet a Gazdálkodási bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a
napirend felett a vitát. Megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy a kérelemben nem látta, hogy 300.000,- Ft-ot kért volna az
egyesület. Megkérdezi, hogy ennyit adna a város az egyesület számára. Hozzáteszi, hogy régóta
figyeli ennek a szervezetnek a működését és nem egyszer tehették büszkévé a várost különböző
bajnoki címek birtokosai, Metzger Antal tanítványai. Azt gondolja, ha lehet támogatni őket,
amennyiben tudják magasabb összeggel tegyék.
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Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy a sportegyesület számára az idei évben ez már nem az
első támogatása. Természetesen az önkormányzat is látja azt a munkát, amit a Dinamik
Harcművészeti Közhasznú Sportegyesületben végeznek. Már egy 500.000,- Ft-os támogatást
nyújtott a képviselő testület az idei évben, ez most azon felül 300.000,- Ft. Ez most az az
összeget, melyet ebben az évben még nyújtani tudnak a költségvetés alapján.
Sulyokné Guba Judit: hozzáteszi, hogy benne is volt a költségvetésben működési költségként
500.000,- Ft.
Pálffy Károly: megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak.
Bálint Istvánné: elmondja, hogy a tegnapi napon volt nála az egyesület vezetője és behozta
részére a következő évi terveiket. Véleménye az, hogy az önkormányzatnak értékelnie kell az
egyesület munkáját, ezért a jövő évi költségvetés összeállításában megpróbálnak több forrást
biztosítani az egyesület működésére.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást és további észrevétel hiányában kéri, hogy aki
támogatja a határozati javaslatot, 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:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
320/2018. (XI.28.) határozata
a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatási kérelméről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. 300.000,-Ft-tal támogatja a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesületet a
2018. évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre
álló pénzösszeg terhére,
2. felhatalmazza a polgármestert a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesülettel
kötendő, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. november 28.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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14.

Képviselői bejelentések

Pálffy Károly: elmondja, hogy a nyílt ülés napirendi pontjainak végére értek, a képviselői
bejelentések következhetnek. Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak.
Bálint Istvánné: kéri, hogy a Kodály Zoltán utca és az Apponyi utca kereszteződésének
forgalomtechnikai megvizsgálását tegyék meg. Elmondja, hogy a múlt héten megint volt egy
baleset, hiába vannak kint a jelzőtáblák a kereszteződésekben. Kéri, hogy a rendőrséggel
közösen vizsgálják meg, hogy az útfelületre felfestett Kresz jel segíti-e a közlekedést.
A másik bejelentése pedig a Bogya Károly utcából felfelé jövő, tehát a Vörösmarty és a
Prohászka utca kereszteződésében lévő hirdetőtáblára vonatkozik, mely nem teszi beláthatóvá
a Prohászka utcát, ezért ennek elfordítását kéri.
Ivanics Imréné: elsőként szeretne köszönetet mondani a Rózsa utcai lakók nevében a járda
megépítése kapcsán. Egyúttal kéri a járda melletti sövények visszavágását, mert van, ahol
akadályozzák a közlekedést.
A másodikként a Bajcsy Zsilinszky utca lakóinak kérését tolmácsolja. Elmondja, hogy tudnak
róla, hogy egyfajta útépítés tervezése folyamatban van, ugyanakkor kérik az utca tél beállta
előtti javítását. Továbbá kéri, hogy a lakókat tájékoztassák erről.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy természetesen megteszik. Megadja a szót Heltai Zsolt
részére.
Heltai Zsolt: kérdést szeretne feltenni. Elmondja, hogy a Kormány felzárkóztatta az
államtitkári fizetéseket az uniós fizetésekhez, és úgy tudja, hogy a polgármesteri úr és
alpolgármester asszony fizetésének meghatározásánál az államtitkári fizetéseket kell
figyelembe venni. Megkérdezi, hogy az emelés befolyásolt-e polgármester úr, alpolgármester
asszony fizetésében. Ha igen, akkor milyen mértékben.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy a fizetések mértéke nem az államtitkári fizetéshez,
hanem a helyettes államtitkári fizetéshez van kötve. A fizetés megállapítása pedig a mindenkori
képviselő-testületnek a feladata. Minden esetben a képviselő-testületnek kell döntenie a
polgármester, illetve alpolgármester fizetéséről. Nem tud arról, hogy bármilyen változás történt
volna.
Heltai Zsolt: megköszöni a választ.
Pálffy Károly: további bejelentés, hozzászólás hiányában megköszöni mindenkinek a
munkáját, további szép napot kíván. A testület ülését 10.00 órakor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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