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JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

soros, nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2019. május 15. (szerda) 8.30 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  
Pálffy Károly polgármester 
Bálint Istvánné alpolgármester 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke 
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 
Heltai Zsolt képviselő  
Igari Léna képviselő 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Fritz Gábor jegyző 
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 
Tuba Gabriella ügyintéző 
Dankó Anikó ügyintéző 
Dr. Varga Péter Fejér Megyei Rendőrkapitányság r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány 
Dr. Balász Sándor Bicske Városi Rendőrkapitányság vezetője, r. alezredes 
Dr. Tasnádi Márta DrTm’67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft. könyvvizsgáló, irodavezető 
Kósa László Bicskei Városi TV 
Tóth György Bicskei Városi TV 
Dr. Simon Csilla Bicske Városi Rendőrkapitányság r.alezredes 
Mecséri Zoltán Bicske Városi Rendőrkapitányság r.törzszászlós 
Dr. Martinecz Bence Bicske Városi Rendőrkapitányság r.őrnagy 
Dr. Geréb Ildikó fogorvos 
Szász Dániel DENTAL KINGS GLOBAL Kft. képviselője 
Ivanics Imre  
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 
Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Nagy Attila a Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 
Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ NKft. igazgatója 
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ NKft. gazdasági igazgatója 
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Pálffy Károly: megnyitja a képviselő-testület májusi ülését. Megállapítja, hogy a testület 9 
fővel határozatképes. Jelzi, hogy jelezte távolmaradását az ülésről Dr. Bourgla Ossamah, és 
Heltai Zsolt képviselő. Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelent vendégeket. A napirendi 
pontokra tesz javaslatot. Levételre javasolja a meghívóban kiküldött 10. napirendi pontot, a 
központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozó 
együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a központi orvosi ügyelet 
működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről szóló előterjesztést. Javasolja felvenni 
az 1. sz. vegyes fogorvosi körzet feladat-ellátásáról szóló előterjesztést. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendekhez kapcsolódóan. Nincs észrevétel, 
ezért kéri, aki egyetért a napirendi pontokkal, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

a 2019. május 15. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 15. napi soros, nyilvános 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

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

3. Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: polgármester 
 

4. Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

5. Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

6. A 2018. évi zárszámadás megalkotásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 



3 

7. Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

8. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati 
rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

9. 1. sz. vegyes fogorvosi körzet feladat-ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
 

10. Beszámoló a belső ellenőrzés működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 

11. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi 
beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

12. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

13. A Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 2018. évben nyújtott 
támogatás elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

14. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységet 
lezáró beszámolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi 
végelszámolás nyitó leltárának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

15. A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi támogatásainak elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

16. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évben nyújtott 
támogatásainak elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

17. A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási 
támogatás elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

18. Velence Város Önkormányzata részére 2018. évben nyújtott támogatás 
elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 
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19. A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2018. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

20. A Tour de Hongrie rendezvény támogatásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

21. A 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

22. A 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

23. Képviselői bejelentések 
 

Határidő:  2019. május 15. 
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 napirendi pont kapcsán kéri, hogy akinek kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki elfogadja a beszámolót, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2019. (V.15.) 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. 
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Határidő:  2019. május 15. 
 
 
2. Napirendi pont 
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: tájékoztatást ad a 2019. április 17-i zárt ülésen hozott döntésekről. Megkérdezi, 
hogy van- kérdés, észrevétel a napirendhez. Nincs, ezért kéri, hogy aki a beszámolót 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló 
beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 

Határidő:  2019. május 15. 
Felelős:  polgármester 
 
 
3. Napirendi pont 
Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: ismerteti, hogy a rendőrségről szóló törvény előírja, hogy a rendőrkapitány vagy 
kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Kapitány úr 
a Bicskei Rendőrkapitányság működéséről szóló beszámolót megküldte. Tisztelettel köszönti 
Dr. Varga Péter megyei rendőrkapitány urat és Dr. Balázs Sándor kapitány urat. Megkérdezi 
kívánják-e kiegészíteni a megküldött beszámolót. 
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Dr. Balázs Sándor: megköszi a lehetőséget és szóban kiegészíti a megküldött beszámolót, 
tájékoztatja a képviselőket a 2018. évben Bicske területén elkövetett bűncselekmények 
számáról, a bűnmegelőzési, valamint balesetmegelőzési tevékenységekről, az Bicskei 
Rendőrkapitányság működéséről. Hangsúlyozza a szervezetek közötti együttműködés 
fontosságát.  
 
Dr. Varga Péter: a 2018-as év megyei mutatóira vonatkozóan nyújt tájékoztatást. Mindenkit 
kér a szabályok betartására. Megköszöni az önkormányzat számára a 2018. évben nyújtott 
támogatását és az együttműködést. 
 
Pálffy Károly: megköszöni a rendőrségnek a 2018-as évben és a mindennapokban végzett 
munkáját. Köszöni azt, hogy biztonságban érezhetik magukat Bicske városában, illetve a 
megyében. Kívánja, hogy a következő évben is hasonló jó, ha nem jobb eredményeket tudjon 
felmutatni a rendőrség. Továbbá azt kívánja, hogy minél kevesebb feladatuk legyen, mert az 
azt jelentené, hogy az állampolgárok jogkövető magatartást folytatnak és senki kárára nem 
követnek el bűncselekményt. Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek 
hozzászólása. Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak.  
 
Bálint Istvánné: gratulált kapitány úrnak és csapatának, hogy kialakult egy jó megítélése a 
rendőrségnek a bicskei lakosok részéről, amelyhez kapitány úr hozzájárult. Megköszöni a 
Bicskei Rendőrkapitányság munkatársainak munkáját. Főkapitány úrnak pedig gratulál a 
bicskei csapathoz, hiszen a megyei statisztikában és minden egyéb feladatellátásban is pozitívan 
tudják hozni a mutatókat.  
Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában jelzi, hogy a beszámoló elfogadását megelőzően 
szeretné átadni Bicske Város Önkormányzata által alapított „Év rendőre” kitüntetést. A 
kitüntetést az a személy kaphatja, aki a Bicskei Rendőrkapitányság hivatásos állományában 
teljesít szolgálatot, a város közbiztonságáért huzamos ideje tartós és kiemelkedő munkát végez, 
helytállásával a város polgáraiban a rendőrség tekintélyét és a rendőrségbe vetett bizalmat 
erősíti, életvitele a rendőri hivatáshoz méltó. Évente ez a kitüntetés egyszer adományozható. 
Bicske Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 76/2019. (III.20.) határozata alapján 
kiemelkedő szakmaisága, elhivatottsága és példaértékű munkabírása, terhelhetősége 
elismerésére dr. Martinecz Bence rendőrőrnagynak adományozza ezt a kitüntetést.  
A kitüntetés átadására kerül sor, majd kéri a képviselő-testületet, hogy aki a beszámolót 
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) szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2019. (V.15.) HATÁROZATA 

 
Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Rendőrkapitányság 2018. évi 
tevékenységéről a melléklet szerinti beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

Határidő:  2019. május 15. 
Felelős:  polgármester 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A rendőrség képviselői a napirendi pont tárgyalását követően távoznak a képviselő-testület 
üléséről.  
 
 
4. Napirendi pont 
Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy azt mindhárom bizottság tárgyalta 
és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, aki 
támogatja a rendelt elfogadását, 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:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2019. (V.15.) 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. 
 
 
5. Napirendi pont 
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Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, melyet mindhárom bizottság tárgyalt és támogatott. 
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja a határozati 
javaslatot, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról 
készült vagyonkimutatást a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint 
elfogadja. 
 
 
Határidő:  2019. május 15. 
Felelős: polgármester 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
6. Napirendi pont 
A 2018. évi zárszámadás megalkotásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: tájékoztatást ad a napirendi pontról. Elmondja, hogy mindhárom bizottság 
tárgyalta és támogatta a rendelet megalkotását. Megnyitja a napirend felett a vitát. Tisztelettel 
köszönti Dr. Tasnádi Márta könyvvizsgálót és megkérdezi, hogy van-e észrevétele a 
zárszámadással kapcsolatban.  
 
Dr. Tasnádi Márta: elmondja, hogy a zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezet a 
jogszabályoknak megfelelően készült és azt megalkotásra alkalmasnak találta. 
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Pálffy Károly: megkérdezi a testület tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Nincs kérdés, 
észrevétel, ezért kéri, aki a rendeletet 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:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 

 
 
Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
7. Napirendi pont 
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. hozzáteszi, hogy az előterjesztést mindhárom 
bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért 
kéri, aki a rendelet módosítását támogatja, 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:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete 

 
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
8. Napirendi pont 
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek 
módosításáról 
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Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a 
Humánerőforrások Bizottsága és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Felhívja 
a képviselőtársak figyelmét, hogy két rendelet módosítása szükséges. Megnyitja a napirend 
felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a háziorvosi körzetek meghatározásáról 
szóló rendelet módosítását 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:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete 

 
a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló  

5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Pálffy Károly: kéri, hogy aki a védőnői körzetek megállapításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását 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:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete 

 
védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
9. Napirendi pont 
1. sz. vegyes fogorvosi körzet feladat-ellátásáról 
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Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: A képviselő-testület döntése értelmében 2019. március 1. napjától az 1. számú 
vegyes fogorvosi körzetben a fogászati feladatot helyettesként az EQUUS-DENT Kft. látja el 
az új egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés hatálybalépéséig. 
Ugyanakkor a DENTAL KINGS GLOBAL Kft. képviseletében az ügyvezető azzal a 
megkereséssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a Bicske 1. számú vegyes fogorvosi 
körzetben szolgáltatói feladatokat kíván ellátni Dr. Geréb Ildikó fogorvossal, aki személyes 
közreműködőként venne részt feladatellátásban. Dr. Soltész Józsefné, mint a praxisjog 
elidegenítésére jogosult személy megküldte önkormányzatunk részére a praxisjog 
elidegenítésére vonatkozó szándéknyilatkozatát. A szándéknyilatkozatában a praxisjogot 
megszerezni kívánó Dr. Geréb Ildikó fogorvost jelölte meg. Az önálló orvosi tevékenység 
végrehajtásáról szóló Kormányrendelet értelmében praxisjogot csak olyan személy részére 
lehet elidegeníteni, aki nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog 
megszerzéséhez szükséges feltételeknek. Önkormányzatunk, mint praxisjoggal érintett 
önkormányzat szakvéleményt kért a praxist betöltő doktornő jogszabályi megfelelőségéről a 
területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől. A Fejér Megyei Kormányhivatal 
Móri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya Dr. Geréb Ildikó, mint praxisjog betöltő 
személye ellen kifogást nem emelt. Kéri, hogy a képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
Tisztelettel köszönti a DENTAL KINGS GLOBAL Kft. vezetőjét és Dr. Geréb Ildikót. 
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy elsőként az EQUUS-
DENT Kft. feladat-ellátási szerződésének megszüntetéséről szóló határozatot, aki támogatja, 
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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

EQUUS-DENT Kft. feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az EQUUS-DENT Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (székhely, 2060 Bicske, Bogya K. u. 50.), hogy az 1. számú vegyes fogorvosi 
körzet praxisjog elidegenítésére jogosult személy a praxisjogot értékesítette, ezért az 
Önkormányzat és a Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés 14.3 pontja alapján a 
szerződés az új feladat-ellátási szerződés hatályba lépésével, de legkésőbb 2019. július 31. 
napjával megszűnik, 
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2. felkéri polgármestert, hogy a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító 
szervek felé jelezze a feladat-ellátási szerződés megszűnését és egyben felhatalmazza az 
ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 
 
Határidő:  2019. május 21. 
Felelős:  polgármester 
 
 
Pálffy Károly: másodikként kéri, hogy 1. sz. vegyes fogorvosi körzettel kapcsolatos feladat-
ellátási szerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 
Jó munkát kíván és kéri, hogy a legjobb tudásuk szerint gyógyítsák a bicskeieket.  
 
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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

1. sz. vegyes fogorvosi körzettel kapcsolat feladat-ellátási szerződésről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. úgy dönt, hogy a személyes közreműködő orvos: dr. Geréb Ildikó az 1. számú vegyes 

fogászati körzet praxisjog jogosultja, 
2. 2019. június 1. napjával a melléklet szerinti tartalommal előszerződést köt a DENTAL 

KINGS GLOBAL Kft.-vel (székhelye 2220 Vecsés, Táncsics Mihály utca 34/A.), mint 
egészségügyi szolgáltatóval az 1. számú vegyes fogászati körzet ellátására, 

3 az előszerződésben foglaltak teljesülése esetén – felhatalmazza a polgármestert az 1. számú 
vegyes fogászati körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére, 

4. felhatalmazza a polgármestert az 1-3 pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 
Határidő:  2019. május 22. 
Felelős:  polgármester 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
A napirendi pont kapcsán meghívott Dr. Geréb Ildikó és Szász Dániel a döntés követően 
távoznak.  
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10. Napirendi pont 
Beszámoló a belső ellenőrzés működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: ismerti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 
Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért 
kéri, aki a beszámolót 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

Beszámoló a belső ellenőrzés működéséről 
 
 
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a belső 
ellenőrzés működéséről szóló beszámolót. 
 
Határidő:  2019. május 15. 
Felelős: jegyző 
 
 
A következő két napirendi pontot egyben vezeti fel, ismerteti az előterjesztéseket. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokat az önkormányzat képviselő-testülete 
ellenőrzi. Erre tekintettel a Kft-k a beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek az előterjesztés 
mellékletei szerint. A beszámolókat a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodája megvizsgálta 
és rendben találta. 
 
 
11. Napirendi pont 
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, észrevétel. Megkérdezi Dr. 
Balogh Gyulát, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.  
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Dr. Balogh Gyula: kiemeli a beszámolóból, hogy az Egészségügyi Központ négy önálló 
területet működtet, amelyek esetében nem kellett keresztfinanszírozást alkalmazni. A 2017-ben 
elnyert EFOP-os pályázat megvalósítására került sor, a 300 millió forintos eszközfejlesztés 
további 47 millió forinttal történt kiegészítésével jelentős újításokat tudtak végrehajtani az 
Egészségügyi Központban. Az elmúlt évben lezárult az Állami Számvevőszék vizsgálata. Az 
Egészségügyi Központot pozitív példaként említették meg. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
saját tőke mértéke az elmúlt évben tizennyolcszorosára növekedett, az adózott eredmény 
mértékéről nyújt információt. 
 
Pálffy Károly: megkérdezi a képviselőtársait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
Nincs hozzászólás. Megköszöni igazgató úrnak és az Egészségügyi Központ dolgozóinak, hogy 
az intézmény megfelelően működik, amelyet a számok is teljes mértékig alátámasztják. Kéri, 
hogy továbbra is hasonló működést biztosítsanak az önkormányzat és a bicskeiek részére.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki a beszámolót 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának 
elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját 973 985e Ft mérlegfőösszeggel és 82 364e Ft adózott 
eredménnyel elfogadja. 

 
Határidő:  2019. május 15. 
Felelős:  polgármester 
 
 
12. Napirendi pont 
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: megkérdezi Teszár Tamás igaztatót, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 
 
Teszár Tamás: szóban összefoglalja a benyújtott beszámolót. 
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Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Bárányos Józsefnek, a 
Gazdálkodási Bizottság elnökének, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Bárányos József: elmondja, hogy az előterjesztést a bizottság három igennel támogatta az 
előterjesztést. Hozzáteszi, hogy a szolgáltató nincs könnyű helyzetben, bízik benne, hogy mivel 
kötelező közszolgáltatásról van szó, ezért rendeződni fognak a dolgok és zavartalanul fogja 
tudni ellátni. A bizottság arra hívta fel a figyelmet, a közszolgáltatás kötelező jellegéből adódó 
további lehetőségekre. Még mindig úgy gondolja a bizottság és úgy látja a rendelkezésre álló 
információk alapján, hogy további lehetőségek vannak abban, hogy a bicskei lakosság azon 
része, aki még nem kötött közszolgáltatási szerződést, az megtegye és ez további bevételi 
forráshoz juttathatja a társaságot.  
 
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi Teszár Tamástól, hogy a jelenlegi 
veszteség a mindennapi működést mennyire befolyásolja. 
 
Teszár Tamás: elmondja, hogy a szolgáltatást elvégzik, időnként likviditási problémákkal 
küzdenek. Kitekintést ad a jövőbeni elszámolási díj lehetséges számítási módszerére 
vonatkozóan.  
 
Pálffy Károly: megadja a szót Ivanics Imrénének. 
 
Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy a jövőbeni elszámolás kapcsán a ténylegesen ürített 
mennyiség fog-e számítani vagy a szerződött mennyiség. 
 
Teszár Tamás: elmondja, hogy jelenleg van egy ürítési alapdíj, amelyet a tevékenység alapján 
eltéríthetnek maximum 60%-kal, ha megfelelő számú zöldhulladék-gyűjtést biztosítottak, ha a 
lomtalanítást elvégezték. Az elszámolás alapja az, hogy a közszolgáltatási területen hány 
literről állított ki számlát az NHKV az adott negyedévben. Hozzáteszi, hogy a jelenleg jóval 
több hulladékot visznek el, ezért a jelenlegi rendszerben fontos lenne, hogy annyi literes edény 
legyen mindenkinek, amire jogosult és amit valójában igénybe vesz. Az új rendszer ezt 
korrigálhatja. 
 
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. További hozzászólás hiányában kéri, hogy aki 
elfogadja a beszámolót, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi 
beszámolóját 992 708 eFt mérlegfőösszeggel és -248 912 eFt adózott eredménnyel 
(veszteséggel) elfogadja. 

 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
13. Napirendi pont 
A Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 2018. évben nyújtott 
támogatás elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Ismerteti, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 
bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, 
észrevétel, ezért kéri, aki elfogadja az elszámolást 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

A Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 2018. évben nyújtott 
támogatás elszámolásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére, Bicske Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati 
rendelet alapján nyújtott vissza nem térítendő önkormányzati felhasználásáról szóló 
szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja, 
 

2. az ügyvezető kérelmének helyt ad és hozzájárul a 2018. évben fel nem használt 
153.145,- Ft támogatási összeg 2019. évben történő felhasználásához és a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés-módosítás szerinti elszámolásához. 

 
 
Határidő:  2019. május 22. 
Felelős:  polgármester 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
14. Napirendi pont 
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységet lezáró 
beszámolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi végelszámolás 
nyitó leltárának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 
Bizottság, és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a 
napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel ezért kéri, aki támogatja az előterjesztést, 
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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységet lezáró 
beszámolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi végelszámolás 

nyitó leltárának elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 
Szolgáltató Kft. 
 

1.  2019. évi tevékenységet lezáró beszámolóját 13 636e Ft mérlegfőösszeggel és -554e Ft 
adózott eredménnyel elfogadja. 

2. 2019. évi végelszámolás nyitó mérlegét 13 636e Ft mérlegfőösszeggel jóváhagyja, 
3. 2019. évi végelszámolás nyitó leltárát elfogadja, 
4. végelszámolójának díjazását a végelszámolás időtartamára havi nettó 50.000,- Ft 

összegben állapítja meg. 
 
 
Határidő:  2019. május 30. 
Felelős:  polgármester 
 
 
A melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Pálffy Károly: jelzi, hogy a következő napirendi pontokat egyben kívánja felvezetni. 
Elmondja, hogy valamennyi támogatott a szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatási 
összegről a pénzügyi és szakmai beszámolót hivatalunk felé benyújtotta, amelyet a Pénzügyi és 
Költségvetési Iroda megvizsgált. Az elszámolás ellenőrzése során megállapításra került, hogy 
valamennyi támogatott a támogatási összeggel határidőben elszámolt és az elszámolás 
megfelelt a szerződésben foglaltaknak. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
elnöke azzal a kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjen 
hozzájárulni a fel nem használt támogatási összegek 2019. évben történő felhasználásához. 
Javasolja, hogy adjon helyt a kérelemnek a képviselő-testület. 
Az előterjesztéseket a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirendek 
felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, a testület tagjait, napirendi pontoknak 
megfelelő sorrendben szavazzanak.  
 
 
15. Napirendi pont 
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi támogatásainak elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: elsőként kéri, aki a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi 
támogatásainak elszámolásáról szóló előterjesztést, aki támogatja, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi támogatásainak elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére, 
a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 11.000.000,- Ft és a 210/2018. 
(VII.12.) képviselő-testületi határozat alapján nyújtott 4.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, 
azt elfogadja. 

 

Határidő:  2019. május 15. 
Felelős:  polgármester 
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16. Napirendi pont 
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évben nyújtott 
támogatásainak elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: kéri, aki a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elszámolását 
támogatja, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére, a 3/2018. (II.14.) 
önkormányzati rendelete alapján a 2018. évi működésének támogatása céljából nyújtott 
vissza nem térítendő 6.000.000,-Ft összegű önkormányzati támogatás, a 2018. évi Roma 
Napok megrendezéséhez nyújtott 2.000.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatás és a Tanoda 2018. évi működéséhez nyújtott 1.500.000,- Ft önkormányzati 
támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt 
elfogadja, 
 

2. a kérelemnek helyt ad és úgy dönt, hogy a 2018. évben nyújtott működési támogatásból 
fel nem használt 1.601.127,- Ft-ot, valamint a Tanoda 2018. évi működésére nyújtott 
támogatásból fel nem használt 563.571,- Ft-ot a 2019. évi költségvetési rendeletben a 
Roma Nemzetiség Önkormányzat részére meghatározott támogatáson felül, a 2019. 
évre biztosítja. Megállapítja, hogy az előirányzott támogatási összegekből 1.601.127,- 
Ft, illetve 563.571,- Ft előlegként kifizetésre került, mellyel a támogatott támogatási 
szerződés alapján 2020. március 31. napjáig köteles elszámolni, 

 
3. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges 

valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 
 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
17. Napirendi pont 
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A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási támogatás 
elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: kéri, aki a Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető 
fenntartási támogatás elszámolásáról szóló beszámolót 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási támogatás 
elszámolásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Református Egyházközség részére 
nyújtott vissza nem térítendő köztemető fenntartási önkormányzati támogatásként nyújtott 
2.764.800,- Ft felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt 
elfogadja. 
 
 
Határidő:  2019. május 15. 
Felelős:  polgármester 
 
 
18. Napirendi pont 
Velence Város Önkormányzata részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: kéri, aki Velence Város Önkormányzata részére 2018. évben nyújtott támogatás 
elszámolását 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2019. (V.15.) HATÁROZATA 

 
Velence Város Önkormányzata részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzata részére, a 
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 
100.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 
pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja. 
 
 
Határidő:  2019. május 15. 
Felelős:  polgármester 
 
 
19. Napirendi pont 
A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2018. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Nincs, 
ezért kéri, hogy aki a beszámolót 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2018. évi beszámolójának 
elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló 
Közalapítvány 2018. évi beszámolóját 7 964,- eFt mérlegfőösszeggel és -5 eFt (veszteség) 
közhasznú tevékenységből származó eredménnyel elfogadja. 

 
Határidő:  2019. május 15. 
Felelős:  polgármester 
 
 
20. Napirendi pont 
A Tour de Hongrie rendezvény támogatásáról 
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Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Koszti András, Velence Város polgármestere azzal 
a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 2019. június 11-16. napja között 
megrendezésre kerülő „Tour de Hongrie” kerékpáros körverseny megszervezésében Velence 
városát – mint rajthelyszínt - támogatni szíveskedjen. A 2019. évben megrendezésre kerülő 
„Tour de Hongrie” hatnapos programja során 890 kilométert teljesít majd a mezőny, amely útja 
során 11 megyén és több mint 100 településen teker át, köztük Bicske városán is. A világ közel 
kétszáz országában láthatnak majd a nézők élő és rögzített képeket a versenyről, így hallhatnak 
és láthatnak információkat és képeket városunkról is. A versenyzők a megadott útvonal szerint 
a városba a Tatai út felől érkeznek, áthaladnak a Szent István úton, a Kossuth utcán és a Mányi 
úton hagyják el a várost. Javasolja, hogy a Tisztelt Képviselő-testület 300.000,- Ft-tal 
támogassa a rendezvény szervezésében Velence városát. Az előterjesztést a Gazdálkodási 
Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért 
kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

A „Tour de Hongrie” rendezvény támogatásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. 300.000,- Ft-tal támogatja a 2019. június 11-16. között megrendezésre kerülő „Tour de 
Hongrie” kerékpáros körverseny megszervezését a Bicske Város Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 28. mellékletének 9. 
sorában megjelölt polgármesteri keret terhére, 
 

2. felhatalmazza a polgármestert Velence Város Önkormányzatával kötendő, a határozat 
elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására és az 
1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat 
megtételére. 

 

Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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21. Napirendi pont 
A 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 
Bizottság és a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a 
napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért éri, aki támogatja a pályázat benyújtását, 
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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

A 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet II.2. pont c) bekezdés alapján meghirdetett tárgyi pályázaton részt kíván 
venni, 

2. a pályázat keretében a Madách és a Tószeg utcák burkolatát kívánja felújítani, amely 
felújítás becsült költsége 60 millió Ft, 

3. a pályázathoz szükséges 30 millió Ft önerőt biztosítja Bicske Város Önkormányzatának 
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 31. melléklet 
19. pontjában megjelölt keret terhére, 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása, valamint a pályázatban 
foglalt célok megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat, 
kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
22. A 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról 
Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára 
emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, amelyet 2010. május 31-én 
iktatott törvénybe az Országgyűlés. Önkormányzatunk is megtartja megemlékezését a Nemzeti 
Összetartozás Napján, melyre 2019. június 2. napján (vasárnap) 10.45 órakor kerül sor - a 
Református Egyház közreműködésével a református templomkertben az országalmánál. A 
megemlékezésen az ünnepi beszédet Máté János református lelkész tartja. A programokon 
közreműködnek a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és a Szent László Általános Iskola 
tanulói. Az előterjesztést a Gazdálkodási bizottság és a Humánerőforrások bizottság tárgyalta. 
A Humánerőforrások Bizottsága kiegészítést is tett, amelynek ismertetésére felkéri a bizottság 
elnökasszonyát. 
 
Sulyokné Guba Judit: ismereti, hogy abszolút technikai jellegű volt a kiegészítésük. 
Elmondja, hogy azt kérték, hogy a határozati javaslat is tartalmazza a konkrétumokat, tehát a 
helyszínt, időpontot, szónokot, a fellépőket. Természetesen támogatták és nagyon örülnek 
annak, hogy vasárnapra esik a rendezvény és a városban működő mindkét általános iskola 
növendékei részt vesznek. 
 
Pálffy Károly: megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármesternek. 
 
Bálint Istvánné: megköszöni Máté János református lelkésznek a rugalmas hozzáállását a 
szervezéshez. Az előterjesztést szeretné kiegészíteni, mert azt az információt kapta, hogy a 
Református egyház kórusa is jelen lesz a megemlékezésen.  
Továbbá köszönetet mond Bárányos Józsefnek a Csokonai Általános Iskola igazgatójának, 
valamint a Szent László Iskola igazgatónőjének, hogy rugalmasan álltak a rendezvény 
megszervezéséhez.  
 
Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában kéri, aki az előterjesztést támogatja, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2019. (V.15.) HATÁROZATA 
 

A 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából megrendezésére kerülő megemlékezésre 300.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2019. 
évi költségvetés kiemelt állami, önkormányzati ünnepek kerete terhére. 
 
A megemlékezés programja a következő: 
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Időpont: 2019. június 2. (vasárnap) 10.45 óra 
Helyszín: Református templomkert, Országalma 
Ünnepi beszédet mond: Máté János Szilárd református lelkész 
Ünnepi műsor: 
Előadják: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és a Szent László Általános Iskola tanulói 
Közreműködik: 

- Református Egyházközség Kórusa 
 
Határidő:  2019. június 2. 
Felelős:  polgármester 
 
 
23. Képviselői bejelentések 
 
Pálffy Károly: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek a nyilvános ülésre vonatkozó 
bejelentése. Bejelentés hiányában megköszöni a képviselő-testület munkáját, az ülést 9.50-kor 
bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Pálffy Károly Fritz Gábor 
  polgármester jegyző 


