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JEGYZŐKÖNYV 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2019. augusztus 26. (hétfő) 10.04 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 

Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Heltai Zsolt képviselő  

Igari Léna képviselő 

Németh Tibor 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 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Kósa László Bicske Városi TV 

Tóth György Bicske Városi TV 

 

Pálffy Károly: megnyitja a képviselő-testület rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a testület 9 

fővel határozatképes. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Németh Tibor képviselő jelezte 

távolmaradását. Javaslatot tesz a napirendi pontokra. Javasolja felvenni a rendkívüli csapadék 

okozta károk vis maior támogatási igényéről és a településrendezési eszközök módosításáról  

(az M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése, valamint a SPAR Logisztikai Központ területére 

vonatkozóan) szóló előterjesztéseket. A felvételre javasolt előterjesztéseket a napirendek végén 

kéri tárgyalni. 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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2019. (VIII. 26.) HATÁROZATA 

 

a 2019. augusztus 26. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 26. napi rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

(178. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: HVI vezető 

 

2.) A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról 

(179. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: HVI vezető 

 

3.) Háziorvosi feladat-ellátási szerződés meghosszabbításáról 

(173. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

(175. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2018. évi ellátásáról 

(174. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája támogatásáról 

(184. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bicskei Művelődési Közalapítvány 2018. évben nyújtott támogatásainak 

elszámolásáról 

(185. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Településrendezési eszközök módosításáról (az M1-es autópálya 2x3 sávra 

bővítése, valamint a SPAR Logisztikai Központ területére vonatkozóan) 

(186. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A rendkívüli csapadék okozta károk vis maior támogatási igényéről 

(188. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő:  2019. augusztus 26. 

Felelős:  polgármester 
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1. Napirendi pont 

Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Magyarország Köztársasági Elnöke a 308/2019. (VII.26.) számú határozatával 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. 

október 13. napjára tűzte ki.  

A választási eljárásról szóló törvény 23. §-a rendelkezik arról, hogy a helyi választási bizottság 

három tagját és legalább két póttagot az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon 

választják meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. Ezek alapján 

szükségessé vált a HVB új tagjainak és póttagjainak megválasztása.  

Elmondja, hogy a HVI vezető a mellékelt határozati javaslatban terjeszti elő a HVB választott 

tagjainak és póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatát. Tájékoztatja továbbá a 

képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban felsorolt személyekkel szemben a 

törvényben foglalt összeférhetetlenségi ok – nyilatkozataik alapján – nem áll fenn, továbbá 

választójoggal rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadálya nincsen. 

A törvény alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító 

javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

egy szavazással dönt a képviselő-testület. 

Kéri a képviselőket, hogy a jogszabálynak megfelelően, módosító javaslat nélkül egy 

szavazással döntsenek. Megnyitja a napirend felett a vitát.   
 

Pálffy Károly: nincs észrevétel, 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 

202/2019. (VIII.26.) HATÁROZATA 

 

Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 23. §-a szerint Bicske város Helyi Választási Bizottságának tagjait és póttagjait az 

alábbiak szerint választja meg a következő önkormányzati általános választásra megválasztott 

választási bizottság alakuló üléséig terjedő időbeli hatállyal: 

 

HVB tagok: 

 

Dr. Bertóti Béla 2060 Bicske, Ady Endre utca 13. 

Dr. Halász Éva Anikó 2060 Bicske, Bethlen Gábor utca 19. 

Hetényi Tamás 2060 Bicske, József A. utca 24. 
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Póttagok: 

 

 

 

 

Határidő:  2019. augusztus 31. 

Felelős:  HVI vezető 

 

 

2. Napirendi pont 

A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a választási eljárásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a szavazatszámláló 

bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-

testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a 

szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda 

vezetője tesz indítványt.  

Az SZSZB tagokat és a póttagokat települési szinten kell megválasztani, vagyis a tagokat és a 

póttagokat nem adott SZSZB-be választja meg a képviselő-testület.  

A megválasztott SZSZB-k tagjainak és póttagjainak megbízatása a következő általános 

választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.  Amennyiben a 

szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a törvényben szereplő okból szűnik 

meg, helyébe a helyi választási iroda vezetője által kijelölt póttag lép. 

A választás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, valamint az SZSZB-k 

működőképességéhez, a határozatképesség biztosításához és a választás zavartalan 

lebonyolítása érdekében szükséges további póttagok megválasztása. 

Ezek alapján a HVI vezetője a mellékelt határozati javaslatban terjeszti elő az SZSZB-k 

választott póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatát. Tájékoztatja továbbá a 

képviselőket, hogy a határozati javaslatban felsorolt jelöltekkel szemben a törvényben foglalt 

összeférhetetlenségi ok – nyilatkozataik alapján – nem áll fenn, továbbá választójoggal 

rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadálya nincsen. A választási bizottság póttagjaira 

tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.  

A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a 

képviselő-testület. 

Kéri képviselőtársait, hogy a jogszabálynak megfelelően, módosító javaslat nélkül, egy 

szavazással döntsenek. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, 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:  

 

 

 

 

 

 

Grósz Mónika  2060 Bicske, Batthyány utca 57. 

Pintér József 2060 Bicske, Bocskai köz 1. 2.  2/28. 
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A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

203/2019. (VIII.26.) HATÁROZATA 

 

 

A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, Bicske 

város területén működő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak az alábbi bicskei 

választópolgárokat választja meg: 

 

Póttagok 
 

Név Lakcím 

1. Szabó Ágnes 2060 Bicske, Bartók Béla utca 9. 

2. Babai Gáborné 2060 Bicske, Vasvári Pál utca 44. 

3. Tálasné Sikó Melinda 2060 Bicske, Rózsa utca 9. 

4. Szécsi Ervinné 2060 Bicske, Tószeg utca 31. 

5. Lajkóné Cserkuti Andrea 2060 Bicske, Batthyány utca 20. 

 

 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős:  HVI vezető 

 

 

3. Napirendi pont 

Háziorvosi feladat-ellátási szerződés meghosszabbításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésére 2019. szeptember 30-ig 

feladat-ellátási szerződést kötött önkormányzatunk a BINO Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel. 

A feladat-ellátási szerződés határideje 2019. szeptember 30. napjával lejár, ezért a képviselő-

testületnek szükséges dönteni a feladat-ellátás folytatásáról.  

A meghirdetett pályázati felhívásunkra pályázati anyagok érkeztek, de a jelentkezők időközben 

visszavonták pályázataikat. A pályázati kiírást folyamatosan hirdetjük. 

Javasolja az ellátás folyamatos biztosítottsága érdekében, hogy az új egészségügyi szolgáltató 

és személyes közreműködő kiválasztásáig, a feladat-ellátási szerződés és az ahhoz kapcsolódó 

működési engedély hatályba lépéséig, de legkésőbb 2020. június 30. napjáig a képviselő-

testület a BINO Bt-vel hosszabbítsa meg a feladat-ellátási szerződését. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a jogszabályi előírások alapján a NEAK finanszírozás 60%-ra 

csökkent, ezért javasolja, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére a továbbiakban is 

egészítse ki a BINO Bt. finanszírozását havi bruttó 400.000.- Ft-tal. A szakápolót továbbra is 

önkormányzatunknak kell biztosítania. A szakápoló heti tizenkét órában látja el a feladatot, 

megbízási szerződéssel. Javasolja, hogy a szakápoló megbízási díja a korábbi 45.000.-Ft-ról 

bruttó 50.000,- Ft-ra emelkedjen, elismerve ezzel is a munkáját.  

A bruttó 50.000,- Ft és járulékai, a NEAK finanszírozási összegből biztosított. 

A BINO Bt. képviseletében eljáró dr. Nagy Gyula úgy nyilatkozott, hogy továbbra is vállalja a 

feladat ellátását úgy, hogy a helyettesítés ellátásáért havonta a BINO Bt. a szakápoló bruttó 



6 

50.000,- Ft bér és járulékaival csökkentett finanszírozási díjra, valamint 400.000,- Ft/hó 

összegre lesz jogosult 2019. október 1-jétől. 

Egyúttal tájékoztatja a képviselőket és a lakosságot, hogy Bourgla Ossamah doktor úr 

időközben benyújtotta felmondását, doktor úr természetesen ígéretet tett arra, hogy a lakosság 

ellátását a jogszabályban meghatározott felmondási idő alatt is folyamatosan biztosítja.  

Elmondja, bízik abban, hogy ezen praxis esetében nem helyettesítéssel kell majd a lakosság 

ellátását megoldani. Sajnálatát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy doktor úr a továbbiakban nem 

kívánja ellátni ezt a feladatot, illetve hozzáteszi, hogy doktor úr úgy nyilatkozott, hogy a 

jövőben a praxisába tartozó betegeket nem tudja ellátni. Megköszöni doktor úr eddig végzett 

munkáját. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót dr. Bourgla Ossamah 

képviselőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: nem a napirendhez, hanem az elhangzottakhoz kíván hozzászólni. 

Elmondja, hogy 27 éve teszi a dolgát a városban. Így a polgármestertől méltatlannak érzi azt a 

mondatot, hogy „nem kívánja ellátni a lakosságot”.  Elmondja ő is emberből van és ahogy 

mindenki másnak, úgy neki is jár az, hogy évente 2-3 hétre el tudjon menni szabadságra. Neki 

is jár, hogy egy-egy betegség esetén otthon tudjon maradni, otthon tudjon gyógyulni, 

ugyanakkor ez a jelen finanszírozási keretek között nem megoldható. Műtét után egy 

háziorvosnak 2-3 napon belül ismét munkába kell állnia, ami véleménye szerint méltatlan. 

Másfél évvel ezelőtt jelezte, hogy segítséget szeretne kérni, akár helyettesítés, akár praxis 

eladás terén. Elmondja, hogy a háziorvosszám csökkent, jelenleg kevesen vannak, nem tudják 

ellátni a lakosságot.  Felmondásának az az oka, azt szeretné, hogy az önkormányzat vegye 

vissza a praxist. Elmondja, addig, ameddig valamilyen végleges megoldás nem születik a 

praxist illetően, addig természetesen rendelkezésre áll, a továbbiakban is ellátja a betegeket. 

Kéri a polgármestert vonja vissza a sértő mondatot és szégyellje magát a fent elhangzott 

mondatáért.  

 

Pálffy Károly: véleménye szerint semmi olyat nem mondott - mivel szándékában sem állt – 

amivel megsértette volna doktor urat. Elmondja ő csak a tényeket ismertette, egy szóval sem 

mondta, hogy doktor úrnak ne lenne joga ahhoz, hogy beteg legyen vagy ne lenne joga ahhoz, 

hogy szabadságra tudjon menni. Nincs több hozzászólás, ezért kéri szavazzanak. 

 

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 

204/2019. (VIII.26.) HATÁROZATA 

 

Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben 

az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében: 

 

1. Megbízóként úgy dönt, hogy a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítés 

céljából 2019. október 1. napjától az új egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási 

szerződés és az ahhoz kapcsolódó működési engedély hatályba lépéséig, de legkésőbb 
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2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra megbízza és feladat-ellátási szerződést 

módosít a BINO Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 2060 Bicske Kisfaludy u. 48.; 

cégjegyzékszám: Cg.07-06-005075; adószám: 22063294-1-07) gazdasági társasággal, 

mint Megbízottal. 

 

2. A megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakasszisztens megbízási díját 2019. október 1. 

napjától havi bruttó 50.000.-Ft összegben állapítja meg. 

 

3. Megállapítja, hogy a BINO Bt. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta 

megállapított az Önkormányzat által foglalkoztatott szakasszisztens havi br. 50.000.-Ft bér 

és járulékával csökkentett háziorvosi finanszírozási díjra és bruttó havi 400.000.-Ft 

díjazásra jogosult. 

 

4. Úgy dönt, hogy a 3. pont szerinti havi bruttó 400.000.-Ft díjazást a 2019. évi és 2020. évi 

költségvetés általános tartalékból biztosítja. 

 

5. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 

aláírására. 
 

6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az 

egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges 

valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést 

engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, 

hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

Határidő:  2019. augusztus 31. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4. Napirendi pont 

A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezése 

alapján „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” jogcímmel 

az önkormányzatoknak lehetőségük van az idei évben is állami támogatás igénylésére. A 

támogatás igénylésének feltétele többek között az önkormányzat határozatba foglalt 

nyilatkozata arról, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást tárgyév január 1-jétől 

december 31-ig folyamatosan fenntartja. A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2019. 

augusztus 26. A támogatásról a közlekedésért felelős miniszter 2019. október 9. napjáig dönt. 

2018. évben fenti jogcímen összesen 346.000,- Ft támogatás érkezett szeptember hónaptól 

december hónapig 4 havi egyenlő részletben folyósítva. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. Nincs kérdés, észrevétel, ezért kéri, aki 

támogatja a pályázat benyújtását, az 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 
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Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

205/2019. (VIII.26.) HATÁROZATA 

 

A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

  

1. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 

mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja 

alapján jelen határozatával alátámasztva nyilatkozza, hogy a helyi személyszállítási 

közszolgáltatást tárgyév január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

 

2. Jelen határozatában nyilatkozik arról, hogy a Régió 2007 Kft. részére a helyi 

közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 

ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 2018. évre vonatkozóan nettó 8.994.800,- Ft 

összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 

számolt el, a támogatás összege a szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalásra 

került.  

3. A helyi közlekedés fenntartásához a szolgáltatóval pályázati eljárás útján kötötte meg 

a szolgáltatási szerződést.  

4. Felhatalmazza a polgármestert a helyi közösségi közlekedés állami támogatásra 

vonatkozó kérelem benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges valamennyi 

nyilatkozat megtételére, dokumentum aláírására. 

 

Határidő: 2019. augusztus 26. 

Felelős:  polgármester  

 

 

5. Napirendi pont 

Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2018. évi ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény értelmében a települési önkormányzatnak minden évben átfogó értékelést kell 

készítenie a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Ennek megfelelően az 

értékelés elkészült, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. Megnyitja a napirend felett a 

vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki a határozati javaslatot 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 
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Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

206/2019. (VIII.26.) HATÁROZATA 

 

Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2018. évi ellátásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról a melléklet szerinti átfogó értékelést 

megtárgyalta, az abban foglaltakat jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület az értékelésről tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát. 

 

Határidő:  2019. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

6. Napirendi pont 

A Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti, hogy a Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának épületegyüttese folyamatos felújításra szorul. A 

fenntartó Székesfehérvári Szakképzési Centrum ennek tudatában igyekszik biztosítani a 

szükséges forrásokat, az úgynevezett keretgazdálkodással. Így újult meg az elmúlt tanév 

folyamán az aula, az I. emeleti nagy tanterem, a tanári szoba, az előadók tanműhelye és a 

titkárság. A földszinti nagy tanterem felújítását nem tudták befejezni, a festés és a padló 

lebetonozása megtörtént, a műpadlóval való borításra sajnos már nem maradt forrásuk.  

Butola Zoltán, a Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolájának igazgatója azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy 

amennyiben lehetőség van rá, a mellékelt árkalkuláció alapján támogassák a terem befejezését, 

mert az új tanév kezdetére nagy szükségük lenne az említett nagy tanteremre. Javasolja, hogy 

348.000,- Ft-tal támogassák a Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskolát. 

Megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: kérdezi, mi történik abban az esetben, ha a képviselő-testület nem tudja 

támogatni az iskolát. 

 

Pálffy Károly: válaszában elmondja, hogy ebben az esetben olyan állapotban kapják meg a 

termet a diákok, ahogyan most van. Jelzi, hogy a képviselő-testület anyagi lehetőségeihez 

mérten minden esetben támogatja a bicskei oktatási intézményeket, amire nagyon jó példa a 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tantermeinek, az iskola homlokzatának, tornatermének 

felújítása, az épület energetikai korszerűsítése. Véleménye szerint ebben az esetben is javasolja 

a támogatást az iskola számára, hogy a gyermekek a megfelelő körülmények között tudják a 
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tudást elsajátítani.  Nincs több hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, szavazzanak. Kéri, aki 

egyetért a Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája támogatásával, 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 

207/2019. (VIII.26.) HATÁROZATA 

 

A Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája támogatásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári SZC Vajda János 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája felújítási költségeit viseli keret jelleggel 

bruttó 348.000,- Ft erejéig a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati 

rendelet 31. mellékletében szereplő tartalék keretek terhére. 

 

Határidő:  2019.08.31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

7. Napirendi pont 

Bicskei Művelődési Közalapítvány 2018. évben nyújtott támogatásainak elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a képviselő-testület a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére az 

önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete alapján 8.000.000,- Ft vissza 

nem térítendő támogatást biztosított a 2017. évi működésének támogatása céljából, a 2018. évi 

költségvetési rendelet alapján 8.000.000,-  Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a 2018. 

évi működésének támogatása céljából. 

Az alapítvánnyal a támogatási szerződéseket megkötöttük, melyekben az elszámolással 

kapcsolatos feltételeket is rögzítettük.  

A közalapítvány a 2017. évi 8.000.000,- Ft összegű támogatásból összesen 4.408.613,- Ft 

összeggel a 2018. évben elszámolt, a fennmaradó 3.591.387,- Ft összeg felhasználásával a jelen 

előterjesztés melléklete szerint teljeskörűen elszámolt. A 2018. évi működésére biztosított 

támogatási összegből 6.142.247,-  Ft támogatásának felhasználásával igazoltan számolt el. A 

fel nem használt összeg: 1.857.753,- Ft. A Közalapítvány elnöke azzal a kérelemmel fordult a 

képviselő-testülethez, hogy járuljon hozzá a fel nem használt támogatás összegének 2019. 

évben történő felhasználásához. Megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: a megkötött szerződésben egyértelműen szerepelnek az elszámolási 

határidők. Az önkormányzat gyakorlatilag egy olyan alapítványt támogat, ahol a kuratórium 

semmit nem tart be. Adott egy összeg, amit 2017-ben el kell költeni, a teljes összeget nem tudja 

elkölteni az alapítvány, így a fennmaradó 2017-es támogatási összegből  - fillérre pontosan - 

sikerül vásárolniuk egy színpadot 2019-ben. Ezt követően a 2017-ben támogatásként kapott 

összeggel 2019. augusztus 26-án számolnak el. 2018-ban is kaptak 8.000.000,- Ft-ot, amivel 
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2019. március 31-ig el kellett volna számolniuk, majd augusztus 26-án érkezik egy levél az 

alapítványtól, hogy a 2018. évi támogatás egy részét költötték csak el, a fennmaradó részt 

szeretnék még 2019-ben felhasználni, amelyhez kérik a képviselő-testület hozzájárulását. 

Véleménye szerint nincsen ezzel semmi baj, csak akkor töröljék az elszámolási határidőket a 

szerződésből, ne csináljon bohócot magából az önkormányzat. Mondják azt, hogy akkor számol 

el az alapítvány, amikor akar, arra költi a támogatást, amire akarja, ilyen szerződés is létezik, 

de ez esetben senkinek nem kell magyarázkodnia, sem pedig izgulnia semmi miatt. Módosítsák 

úgy a szerződést, hogy a közpénzzel gyakorlatilag mindenki úgy tudjon bánni, ahogyan akar. 

 

Pálffy Károly: felhívja képviselőtársa figyelmét, lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy a 

közpénzzel mindenki úgy bánhat, ahogyan akar, de ennél az önkormányzatnál erre nincsen 

lehetőség, sőt soha nem is volt ilyenre példa. Az önkormányzat mindig, minden egyes fillérrel 

el tudott számolni és a támogatottaktól is elvárja, hogy minden egyes támogatásra kapott 

forinttal elszámoljanak. Elmondja, jelen esetben a megítélt támogatás felett van egy 

maradványösszeg, amit az alapítvány szeretne még felhasználni, ha ehhez a képviselő-testület 

is hozzájárul. Az önkormányzat kétféleképpen dönthet, ha nem támogatja az alapítvány 

kérelmét, akkor a támogatott csak az idei évben kapott támogatási összeget használhatja fel, 

amennyiben helyt ad az alapítvány kérelmének, úgy a korábbi pénzmaradványt is 

felhasználhatja az alapítvány. Javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa az alapítvány arra 

vonatkozó kérelmét, hogy a 2018. évi működésre kapott támogatásból fennmaradó összeget az 

idei évben elkölthessék. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: elmondja nem azt mondta, hogy ne támogassák az alapítvány kérelmét, 

hanem az elszámolással kapcsolatos szigorú feltételeket vegyék ki a szerződésből. Olyan 

feltételeket rögzítsenek a szerződésben, amit a támogatottak be is tudnak tartani, így nem 

fordulhat elő, hogy egy 2017-ben kapott támogatási összeggel az alapítvány 2019-ben számol 

el.  

 

Pálffy Károly: válaszában elmondja, hogy a képviselő-testület elé akkor tudja hozni az 

anyagokat, amikor megkapja azokat, ami nem áll rendelkezésre, azt nem tudja a testület elé 

terjeszteni, ezért tárgyalja most a testület ezt a napirendet. Úgy gondolja, hogy ők az 

önkormányzat részéről megfelelően jártak el, ugyanakkor véleménye szerint a megszabott 

határidőket minden esetben, minden támogatottnak be kellene tartania. Azt kéri ugyanakkor, 

hogy a választások előtt másfél hónappal képviselőtársa ne csináljon ebből a napirendből 

kampányfogást, hiszen korábban is volt hasonló eset, akkor ugyanaz a helyzet nem okozott 

problémát képviselőtársának. Nincs több hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, szavazzanak. Kéri, 

aki elfogadja a közalapítvány beszámolóját és támogatja, hogy a közalapítvány a fel nem 

használt támogatási összeget még a 2019-es évben felhasználhassa, az 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: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

208/2019. (VIII.26.) HATÁROZATA 

 

Bicskei Művelődési Közalapítvány 2018. évben nyújtott támogatásainak elszámolásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére, a 2017. évi támogatásból fennmaradó 

3.591.387,- Ft összegű önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja, 

 

2. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére, a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 

alapján a 2018. évi működés támogatása céljából nyújtott vissza nem térítendő 

8.000.000,- Ft összegű önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja, 

 

3. a Bicskei Művelődési Közalapítvány kérelmének helyt ad és hozzájárul a működésre fel 

nem használt 1.857.753,- Ft-os támogatási összeg 2019. évben történő felhasználáshoz 

és a támogatási szerződés módosításához. 

 

Határidő:  2019. augusztus 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

8. Napirendi pont 

Településrendezési eszközök módosításáról (az M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése, 

valamint a SPAR Logisztikai Központ területére vonatkozóan) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a képviselő-testület a 83/2019. (IV.17.) határozatával döntött az M1-es 

autópálya bővítéséről, a 148/2019. (V.30.) határozatával pedig a SPAR Központ területére 

vonatkozóan a hatályos településrendezési eszközök módosításáról. A településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet alapján a 

településrendezési eszközök módosítása a kormányrendeletben foglaltak szerinti tárgyalásos 

eljárás keretében a településrendezési eszközök tekintetében megtörtént. Az önkormányzat 

partnerségi rendelete szerinti partnerségi egyeztetés lezajlott. A tervmódosítással kapcsolatban 

tartott lakossági fórumon észrevétel a módosításokkal kapcsolatosan nem érkezett. A 

tervdokumentáció egyidejű megküldése mellett az önkormányzat, mint a terv kidolgozója az 

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendeletben kapott 

felhatalmazás alapján a környezeti vizsgálat szükségességének eseti meghatározásához kikérte 

a környezetvédelemért felelős szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó 

környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, 

illetve attól függően szükséges-e környezeti vizsgálat készítése a tervezett módosítások 

esetében.  A környezeti vizsgálat szükségességét a környezetvédelemért felelős szervek nem 

jelezték, ezért javasolja, hogy az önkormányzat határozatban döntsön arról, hogy a környezeti 

vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. Egyúttal megállapítható, hogy a módosítás 

elfogadásának jogi akadálya nincs, ezért a képviselő-testület dönthet a településszerkezeti terv 

módosításáról és a rendelet módosításáról. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, szavazzanak. Kéri elsőként, aki támogatja a környezeti 

vizsgálat szükségességéről szóló határozati javaslatot, az jelezze. 
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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 

209/2019. (VIII.26.) HATÁROZATA 

 

Az M1-es autópálya 2x3 sávra bővítésére, valamint a SPAR Logisztikai Központ  

területére vonatkozó településrendezési eszközök módosítása tárgyban környezeti 

vizsgálat szükségességéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Kr) hatálya alá tartozik, 

 

2. a településrendezési eszközök módosítása következtében várható környezeti hatásokat 

nem tartja jelentősnek, ezért úgy dönt, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem 

tartja szükségesnek, tekintettel arra, hogy Kr 1. § (3) bekezdés a) pontja és a 4. § (2) 

bekezdése alapján az Önkormányzat megkérte a környezet védelméért felelős szervek 

véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó 

környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti 

hatás, azaz szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása; a környezet védelméért 

felelős szervek nem jelezték, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek 

tartják a módosítással érintett területek vonatkozásában. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős:    polgármester 

Pálffy Károly: kéri, hogy másodikként a településszerkezeti terv módosításáról döntsenek. 

Kéri, aki egyetért vele, az jelezze. 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

210/2019. (VIII.26.) HATÁROZATA 

 

A településszerkezeti terv módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a város hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatosan – az M1-es 

autópálya 2x3 sávra bővítésére, valamint a SPAR Logisztikai Központ területére 

vonatkozóan – az egyeztetési eljárást lezártnak nyilvánítja, 
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2. a hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal megállapított 

Településszerkezeti tervét a M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) - 

Tatabánya-Újváros csomópont között” nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

projekttel összefüggésben módosítja, 

3. a hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal megállapított 

Településszerkezeti tervét a SPAR Logisztikai központ területét érintően módosítja, 

4. a 281/2009. (VII. 24.) számú képviselő-testületi határozat mellékletét képező, T-l jelű 

településszerkezeti tervlap a jelen módosítással érintett területrészen hatályon kívül 

helyezi, helyébe a jelen határozat 1, 2. és 3. mellékletét képező tervlapok szerinti 

megállapításokat lépteti, 

5. megállapítja, hogy a tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem 

került kijelölésre. A település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 

biológiai aktivitásérték nem változott, 

6. a jelen határozattal módosított településszerkezeti terv alapján a Helyi Építési 

Szabályzatot és a szabályozási tervet módosítja. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy végül a rendelet módosításáról döntsenek. Aki támogatja a rendelet-

módosítást, az jelezze. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13//2019. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 

Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  

18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

9. Napirendi pont 

A rendkívüli csapadék okozta károk vis maior támogatási igényéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy a 2019. június 22. napján a településre zúdult eső károkat 

okozott a város egyes vízelvezető létesítményeiben, valamint utak, útpadkák burkolatában. 

A károk felmérését követően döntöttek amellett, hogy a károk helyreállításának költségeihez 

állami támogatást igényelnek a központi költségvetés vis maior keretéből. 

A kérelem benyújtását követően a kormányhivatal és a vízügyi szakemberek helyszíni szemléje 

a támogatási igényt megalapozottnak ítélte, így a támogatási kérelmet a rövid, jogvesztő 

határidők figyelembevételével – külső szakértői szakvéleménnyel is alátámasztva – 

benyújtották. A támogatási kérelmet első körben a Magyar Államkincstár vizsgálja. 

A Kincstár a vonatkozó jogszabály alapján a támogatási kérelem, valamint néhány nyilatkozat 

képviselő-testületi megerősítését írta elő hiánypótlásában. 

A támogatási kérelem a szakértői költségbecslésben szereplő bruttó 11.802.139,- Ft legfeljebb 

70%-áról, összesen bruttó 8.261.497,- Ft-ról szól a mellékletben szereplő helyszínek és műszaki 

tartalom vonatkozásában. Kéri a képviselőket, hogy a helyreállítások költségeihez benyújtott 

igényt támogassa.  

Egyúttal felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy a képviselő-testületnek a határozatát a 

Belügyminisztérium formahatározata alapján kell meghoznia. 
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Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

211/2019. (VIII.26.) HATÁROZATA 

 

Rendkívüli csapadék okozta károk vis maior támogatási igényléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 454 536 azonosító 

számon vis maior támogatás pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz az alábbi 

tartalommal: 

 

A káresemény megnevezése: A 2019. június 22-i rendkívüli mennyiségű csapadék okozta károk 

helyreállítása. 

Helye: Bicske 

a) Ravasz László utca (0239; 0238/2 hrsz) 

b) Bajcsy-Zs. utca (1818 hrsz) 

c) Csabdi út (0240 hrsz) 

d) Rózsa utca (2358 hrsz) 

e) Tatai út (830/5 hrsz) 

f) Vajda János utca (0244/7; 3107 hrsz) 

g) Kölcsey F. utca (3046 hrsz) 

h) Szt. Imre utca (2919 hrsz) 

i) Móricz Zs. utca (785/2 hrsz) 

j) Zrínyi M. utca (803;839/1 hrsz) 

k) Bethlen G. utca (1665 hrsz) 

l) Bogya K. utca (1576/16 hrsz) 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2019. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) bruttó 3.540.642,- Ft 30 

Biztosító kártérítése 0,-Ft - 

Egyéb forrás  0,-Ft - 

Vis maior támogatási igény bruttó 8.261.497,- Ft 70 

Források összesen 11.802.139,-Ft 100 

 

1) nyilatkozik, hogy a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 

11.802.139,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat csak részben tudja biztosítani.  

 

2) nyilatkozik, hogy a károsodott építmények a közlekedés és csapadékvíz elvezetés 

ellátását szolgálják. 

 

3) nyilatkozik, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 

vagyonbiztosítással rendelkezik, de a káresemény helyreállítására a biztosítás nem 

terjed ki. 

 

4) nyilatkozik, hogy az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 

 

5) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
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6) nyilatkozik, hogy az építmények helyhez kötöttsége miatt  a tulajdonában lévő egyéb 

vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

 

7) a saját forrás összegét a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) számú 

költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

8) nyilatkozik, hogy Horváth Gyula (vezető tervező, vízgazdálkodási szakértő, 

SZÉM3/07-0226) valamint Török Miklós (tervező, VZ/06-0241), a szakértői jelentés 

készítői az önkormányzattal sem munkajogi, sem megbízási jogviszonyban – jelen 

szakértői jelentés elkészítésének kivételével – nincsenek, ilyen megbízással a várható 

kivitelező – Bicskei Gazdasági Szervezet – részéről sem rendelkeznek. 

 

9) nyilatkozik, hogy a Ravasz L. utca (0239; 0238/2 hrsz) és a Csabdi út (0240 hrsz) is 

fekvéshatáron helyezkedik el, a belterületi – legalább 25 – lakóingatlanok csak a 

külterületi közterületről közelíthetőek meg. 

 

10) nyilatkozik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő utak menti vízelvezető árkok nem 

csak az út víztelenítését biztosítják, ezért a lakott területen belül ezen árkok 

karbantartását az önkormányzat végzi. 

 

11) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2019. augusztus 28. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Pálffy Károly: jelzi, hogy a rendkívüli ülés napirendjeinek végére értek. Megköszöni a 

képviselő-testület munkáját, az ülést 10.43 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


