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JEGYZŐKÖNYV 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2019. február 15. (péntek) 11 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke 

Dr. Bourgla Ossamah 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: 

Heltai Zsolt képviselő  

Igari Léna képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Dr. Tasnádi Márta – könyvvizsgáló Dr. TM’67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft. 

Dankó Anikó ügyintéző 

Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző 

Kósa László Bicske Városi TV 

 

 

Pálffy Károly köszönti a képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülésén megjelenteket. Megálla-

pítja, hogy a testület 10 fővel határozatképes. Jelzi, hogy Heltai Zsolt képviselő úr jelezte tá-

volmaradását az ülésről, Igari Léna képviselő asszony viszont ezt nem tette meg. 

Kéri, hogy szavazzanak a napirendről. 

 

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, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat mellett a következő határoza-

tot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2019. (II.15.) határozata 

 

a 2019. február 15-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 15-i rendkívüli, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

(23. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2022. 

közötti időszakra 

(24. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

(25. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Bicske Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről 

(30. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. A víziközművek energiahatékonyságának fejlesztési támogatásáról 

(21. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. 2019/2020. tanévre beiskolázási körzethatár véleményezéséről 

(16. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. A képviselő-testület ülései helyszínének megváltozásáról  

(34. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő:  2019. február 15. 

Felelős:  polgármester 
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1. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly tájékoztatja a testület tagjait az előterjesztésről. Elmondja, hogy a javasolt elő-

irányzat módosítások a képviselő-testület döntéseinek megfelelően kerültek a rendelet-terve-

zetbe.  

A módosítás: 

- a közfoglalkoztatottak állami támogatását,  

- mezőőri járulékot, 

- 345/2017. (XI.30.) KT határozat alapján, 

- iparűzési és gépjármű adóbevételeket, 

- működési bevételeket, 

- pályázati erőforrásokat, 

- előirányzatok közötti átcsoportosítást tartalmazza. 

Az előirányzatok főösszegét 374 857 000 Ft-tal növelték mind a kiadási, mind a bevételi olda-

lon. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és támogatja. Megkérdezi, hogy van-e 

valakinek hozzászólása a napirendi ponthoz. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a rendelet-

tervezetet támogatja, kézfelemeléssel 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, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazat mellett a következő rendeletet alkotja: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2022. közötti 

időszakra 

előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési rende-

let elfogadása előtt határozatban meg kell állapítani a saját bevétel és fizetési kötelezettség költ-

ségvetési évet követő három évre várható összegét. Az előirányzatokat a határozati javaslat 

melléklete tartalmazza. Elmondja, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése 

során e tervszámokat vették figyelembe. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és el-

fogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirendi ponthoz. 
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Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel je-

lezze.  

 

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, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2019. (II.15.) határozata 

 

Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 

 2020 - 2022. közötti időszakra 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek és fizetési 

kötelezettségek 2020-2022. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a határozat mellék-

letében foglaltak szerint állapítja meg, 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során az 1. 

pontban meghatározott tervszámokat vegye figyelembe. 

 

Határidő:  2019. február 15. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény alapján a jegyző által előké-

szített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napjáig nyújtja be a képvi-

selő-testületnek. A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meg-

határozza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként 

vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költ-

ségvetésének összeállítása során figyelembe vették a központi költségvetés iránymutatásait. A 

rendelet-tervezet tartalmazza mindazokat a kritériumokat, melyeket az államháztartási törvény 

kötelezően előír. Az előterjesztés részletes, mindenre kiterjedő magyarázattal szolgál a 2019-

es költségvetési rendelet-tervezethez. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és tá-

mogatja a rendelet megalkotását. Felkéri Bárányos József képviselő urat, mint a Gazdálkodási 

Bizottság elnökét ismertesse az Áht. 27.§ (2) bekezdése alapján a bizottság külön véleményét. 

 

Bárányos József, mint a Gazdálkodási Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testület tag-

jait, hogy mindhárom bizottság együttes ülésen tárgyalta a napirendi pontot. Ismerteti a Gaz-

dálkodási Bizottság Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló külön véle-

ményét: 
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„Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Bicske Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet alapján az alábbi véleményt alkotta: 

 

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII. 31.) 

kormányrendelet 27. §-ának (2) bekezdése értelmében a Gazdálkodási Bizottság állásfoglalása 

szerint Bicske Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének rendelet-tervezete az 

előterjesztés szerint, ajánlható a képviselő-testületnek megtárgyalásra, illetve elfogadásra. 

A 2019. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük Magyarország 2019. évi központi 

költségvetésének főbb iránymutatásait, illetve a további hatályos jogszabályok mellett Bicske 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeleteit, határozatait. 

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott 

időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok 

elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. 

Az önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az 

önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek 

biztosítása. Önkormányzatunk gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből 

finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai 

ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat. Ezen feladatok ellátásának forrásait és 

kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. 

Önkormányzatunk a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szer-

vektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. A 2019. 

évi költségvetés jelentős részét képezi az európai uniótól kapott támogatások. A pályázati 

pénzforrások a beruházási megvalósítás érdekében kiegészítésre kerül több projekt kapcsán. 

Költségvetésünkbe költségvetési hiányt nem terveztünk. Amennyiben önkormányzatunk a költ-

ségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költ-

ségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötele-

zettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes 

támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül. A tervezet adatai azt tükrözik, hogy az önkor-

mányzat pénzügyi helyzete stabil, egyensúlya biztosított. A költségvetési intézmények gazdál-

kodása biztosított, személyi juttatások tervezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően tör-

tént.” 

A bizottság a 2019. évi költségvetési rendeletet 5 363 243 E Ft kiadási és bevételi főösszeggel 

javasolja elfogadásra. 

 

Pálffy Károly felkéri a Humánerőforrások Bizottság és Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizott-

ság elnökeit ismertessék a bizottság döntéseit.  

 

Sulyokné Guba Judit, mint a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 

4 igen szavazattal támogatja a költségvetési rendelet megalkotását. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné, mint a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnök elmondja, 

hogy a bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal támogatja a költségvetési rendelet megalkotását. 

 

Pálffy Károly felkéri dr. Tasnádi Márta könyvvizsgálót, hogy értékelje a 2019. évi költségve-

tési rendelet tervezetet. 

 

Dr. Tasnádi Márta elmondja, hogy a 2019. évi költségvetés biztonságosan tervezett, kiegyen-

súlyozott. A költségvetés bevételi oldalán olyan bevételekkel számoltak, melyek a mai ismere-
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tek szerint biztonságosan be fognak folyni, illetve külső forrásokat nem szükséges igénybe-

venni. Vagyontárgyakat, eszközöket nem terveztek értékesíteni, amely az önkormányzat fel-

adatellátásával kapcsolatban lenne. Elmondja, hogy nincs semmilyen olyan kényszer, amely 

ennek a költségvetésnek a végrehajtását megkérdőjelezhetné. A költségvetés összeállítása meg-

felel a jogszabályi előírásoknak, követelményeknek. A költségvetés biztosítja a közhatalmi fel-

adatok, kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. A költségvetés a fejlesztéseknek lehető-

séget biztosít. 5 363 243 E Ft kiadási és bevételi főösszeggel, valamint 3 470 689 E Ft költség-

vetési hiánnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet. Tájé-

koztatja a jelenlévőket, hogy a hiány belső fedezete rendelkezésre rá. 

 

Pálffy Károly a napirend felett megnyitja a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki 

támogatja Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletet, 

kézfelemeléssel 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, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazat mellett a következő rendeletet alkotja: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről 

előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló tör-

vény szerint Bicske Város Önkormányzata, mint ajánlatkérőnek legkésőbb március 31. nap-

jáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzé-

seiről. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonat-

kozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság 

vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszer-

zési tervét megküldeni. Bicske Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési ter-

vének tervezetét az előterjesztéshez mellékelt táblázat tartalmazza. Az előterjesztést a Gaz-

dálkodási Bizottság tárgyalta. Felkéri a Gazdálkodási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

bizottsági döntést. 

 

Bárányos József, mint a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság egyhan-

gúan támogatja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Pálffy Károly a napirend felett megnyitja a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki 

támogatja Bicske Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadását, 

kézfelemeléssel jelezze. 
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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:  

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2019. (II.15.) határozata 

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2019. évi 

összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint fogadja el. 

 

Határidő:  2019. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. Napirendi pont 

A víziközművek energiahatékonyságának fejlesztési támogatásáról 

előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium támogatási tájékoztatót tett közzé a „Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer” fe-

jezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtható egyedi támogatásokról, melynek keretében a vízi-

közművek energiahatékonysági fejlesztéseire lehet támogatást igényelni. A támogatás igény-

bevételére a víziközmű-szolgáltató engedéllyel és működési engedéllyel rendelkező gazdasági 

társaság (Fejérvíz Zrt.) és az ellátásért felelős (önkormányzat(ok)) konzorciuma jogosult, azzal 

a feltétellel, hogy a támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés során kicserélt eszközök tulaj-

donjogi helyzete változatlan marad. Támogatást lehet igényelni eszközbeszerzéshez, illetve 

napelemes rendszer telepítésére. A támogatási forrás teljes összege öt milliárd forint, eszköz-

beszerzés esetén a támogatás intenzitása 50%, de legfeljebb 250 millió forint. Az egyedi támo-

gatási igény 2019. február 1. napjától február 28. napjáig nyújtható be.  

A Fejérvíz Zrt. felajánlotta a közreműködését a támogatási igény összeállításához műszaki és 

adminisztrációs területen is. A 2019 – 2033. évi gördülő fejlesztési terv a szennyvíz víziközmű 

rendszer felújítási – pótlási tervének I – II üteme (2019-2023) tartalmaz több olyan tételt is, 

amelyek megvalósítása a támogatott eszközbeszerzések körébe tartozhat. Tekintettel arra, hogy 

támogatás 50%-os önrészt vár el a tájékoztatóban rögzített minimális energia megtakarítási mu-

tatók mellett, a Fejérvíz Zrt a GFT-ben szereplő, támogatható tételek bevonását javasolja. A 

Fejérvíz Zrt. e berendezések műszaki és gazdasági mutatóinak kidolgozását meg is kezdte. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy a fejlesztési lehetőséget – annak gazdasági és környezetvé-

delmi vonzata miatt is – támogassa. Jelzi, hogy Csabdival és Mánnyal közös a közműhálózat 

ezért mindkét település hozzájárulás szükséges a pályázat benyújtásához. A települések hoz-

zájárultak a pályázat benyújtásához.  
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Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tár-

gyalta. Mindkét bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki támogatja a víziközművek energia-

hatékonyságának fejlesztési támogatásáról szóló határozati javaslatot, kézfelemeléssel 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 

16/2019. (II.15.) határozata 

A víziközművek energiahatékonyságának fejlesztési támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Fejérvíz Zrt-vel közös konzorciumban támogatási igényt kíván benyújtani az Innová-

ciós és Technológiai Minisztérium „Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer” fejezeti ke-

zelésű előirányzat terhére nyújtható egyedi támogatásra, 

2. a támogatási igényt a 2019 – 2033 évi gördülő fejlesztési terv szennyvíz víziközmű 

rendszer felújítási – pótlási tervének I – II ütemében szereplő eszközök cseréjére nyújt 

be, 

3. a szükséges önrészt a gördülő fejlesztési tervben elfogadott költségkeret terhére bizto-

sítják az érintett önkormányzatok a saját költségvetésükből, 

4. felhatalmazza a polgármestert a támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások és 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2019. február 15. 

Felelős: Polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. Napirendi pont 

2019/2020. tanévre vonatkozó beiskolázási körzethatár véleményezéséről 

előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly az előterjesztés ismertetésénél elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzé kell tennie az 

iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési kör-

zetét. A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala a körzethatárok terve-

zetét a jogszabályi kötelezettség végrehajtásaként megküldte és kérte önkormányzatot vélemé-

nyének meghozatalára. Bicskén a kötelező felvételi feladatot a Csokonai Vitéz Mihály Általá-

nos Iskola látja el. Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta és támogatta. 
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Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki támogatja a 

2019/2020. tanévre vonatkozó beiskolázási körzethatár véleményezéséről szóló határozati 

javaslatot, kézfelemeléssel 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 

17/2019. (II.15.) határozata 

2019/2020. tanévre vonatkozó beiskolázási körzethatár véleményezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal  

Székesfehérvári Járási Hivatal által összeállított 2019/2020. tanévre vonatkozó iskolai körzet-

határok tervezetéről az alábbiak szerint alakítja ki véleményét: 

 

1) egyetért Bicske település vonatkozásában a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Is-

kola, mint kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésével, 

 

2) egyetért a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézményének – mint pe-

dagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény - kijelölésével. 

 

 

Határidő:  2019. február 15. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

7. Napirendi pont 

A képviselő-testület ülései helyszínének megváltozásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly tájékoztatásul elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének 14.§ (4) bekezdése 

értelmében:  

„A képviselő-testület üléseit az önkormányzat székhelyén, a Városháza dísztermében tartja. A 

képviselő-testület döntése alapján máshol is ülésezhet.” 

Elmondja, hogy a következő időszakban folytatódik a Bicskei Polgármesteri Hivatal épületének 

földszinti felújítása, ezért szükségessé vált az érintett irodáknak az átköltöztetése a felújítás 

idejére. 

 

A Városháza dísztermébe a Pénzügyi Iroda kerül elhelyezésre ideiglenes jelleggel, ezért java-

solja a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület ülései a felújítás befejezéséig a 

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési Központ által biztosított 
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teremben kerüljenek megtartásra. Az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta. Megnyitja a 

napirend felett a vitát.  

 

Ivanics Imréné kérdezi, hogy a bizottsági ülésekre nem szükséges-e kiterjeszteni a döntést. 

 

Fritz Gábor válaszában elmondja, mivel a bizottsági létszám jóval kisebb, így a bizottsági 

üléseket házon belül is meg tudják oldani. 

 

Pálffy Károly megállapítja, hogy hozzászólás, észrevétel nem volt, kéri, aki támogatja a hatá-

rozati javaslatot, kézfelemeléssel 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 

18/2019. (II.15.) határozata 

A képviselő-testület ülései helyszínének megváltozásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletének 14.§ (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy 

a Bicskei Polgármesteri Hivatal épülete földszinti felújításának befejezéséig a képviselő-testü-

leti ülések a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár által biztosított helyiségben 

kerüljenek megtartásra. 

 

Határidő: 2019. február 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Pálffy Károly megköszöni minden ki munkáját a képviselő-testület ülését 11 óra 30 perckor 

bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


