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JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendes nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2015. június 24. 8.30 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő ( a 10. napirendi ponttól) 

Heltai Zsolt képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Bárányos József képviselő 

Igari Léna képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Hegedűs Viktória ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor ügyintéző 

Kósa Eszter ügykezelő 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgatója 

Bunyevácz Katalin MAPI Zrt.  

Nagy Attila BGSZ igazgatója  

Kósa László Bicske Városi TV 

 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 

9 fővel határozatképes. Mielőtt a napirendi pontokra tenne javaslatot néhány módosítást 

szeretne kérni. Méghozzá az első napirendi pontként kéri tárgyalni a meghívóban szereplő 11-

es napirendi pontot Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáról szóló előterjesztést 

a vendég miatt. Második napirendi pont Bicske Város Óvoda alapító okirata módosítása, a 

következő Esztergom csatlakozása Duna-Vértes Közre Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz, a következő a bölcsőde pályázat, a következő a helyi közösségi közlekedéséről 

szóló pályázat lenne. Ezt követően az összes többi napirend a kiküldött sorrend szerint kerül 
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tárgyalásra. Továbbá a 14-es Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyelet Társulás 

megszüntetéséről szóló döntés azt a későbbiek folyamán tárgyalnák. Ezt kérik levenni. Aki 

ezekkel a módosításokkal támogatja a napirendet, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúan) elfogadta az 

alábbi napirendet:  

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2015. június 24-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i rendes nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1) Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról  

Előterjesztő: polgármester 

2) Bicske Városi Óvoda alapító okirat módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Esztergom csatlakozása a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, bölcsőde 

fejlesztésére benyújtott pályázat hiánypótlásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

5) A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázattal összefüggő 

kérdésekről. A képviselő-testület 179/2015. (VI. 05.) határozatának 

kiegészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

6) Polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  

Előterjesztő: polgármester 

7) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű Képviselő--

testületi határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

8) Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.)  

önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
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9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII. 27.) rendelete 

felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: polgármester 

10) A szociális tűzifa beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

11) A Bicske, Kossuth u. 10. társasházi albetét megvásárlásáról (1743/A/4 hrsz)  
Előterjesztő: polgármester 

12) A bicskei 1397/1 hrsz-ú ingatlanon halottasház (hűtőkamra) üzemeltetéséről   

Előterjesztő: polgármester 

13) Pályázat kiírása az Akácfa I/D/1. költségelvű lakásbérleti jogviszonyára 
Előterjesztő: polgármester 

14) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény-

fenntartó Társulás fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ valamint a bölcsőde által nyújtott személyes ellátások térítési díjainak és 

önköltségének meghatározásáról  
Előterjesztő: polgármester 

15) A bicskei cigányságért" Közalapítvány ügyében a Székesfehérvári Törvényszék 

20. Pk. 60.726/1991/69 sz. végzésre alapján az Alapító Okirat módosítása  

Előterjesztő: polgármester 

16) A Bicskei Református Egyházközség 2014. évi támogatási céljának módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

17) A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésével 

összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

18) A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázattal összefüggő 

kérdésekről  
      Előterjesztő: polgármester 

 

19) Tusnádfürdőnek nyújtott támogatás elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

20) A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. támogatásának elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

21) A Bicske Barátok Egyesület támogatásának elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

22) Az Összefogás Bicskéért Egyesület támogatásának elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

23) A Barátság Horgászegyesület Bicske támogatásának elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

24) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 



4 
 

 

 

1. Napirend 

Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Révész Zoltán: a bizottságok tárgyalták az előterjesztést, észrevétel nem érkezett. A 

partnerségi egyeztetés 17-én zárult le, a tegnapi nap folyamán kerültek kiküldésre a beérkezett 

vélemények és az arra született válaszok. Amennyiben a képviselő-testület most az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a stratégiát, megküldésre kerül a pályázatot kiíró BM 

részére. A BM amennyiben megfelelően találja az eljárást, nyilatkozatot bocsájt ki, melynek 

alapján a végleges stratégia elfogadható. A napirend tárgyalása során köszönti Bunyevácz 

Katalint, a készítő konzorcium munkatársát. Amennyiben a képviselő-testület a tegnap 

kiküldött észrevételeket elfogadja, akkor határozati javaslat akképpen módosulna, hogy a 

stratégiát, megalapozó tanulmányt a melléklet szerint módosítja a Képviselő-testület.  

 

Pálffy Károly polgármester: Ő is tisztelettel köszönti a kedves vendéget. Megnyitná a 

napirend felett a vitát. Nem látja, hogy bármelyik képviselő társának lenne hozzászólása, 

kérdezné, hogy a kiküldött anyaggal egyetért-e, aki elfogadja, az előterjesztést, kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. egyetért az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési 

irányokkal, célokkal. 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert az egyetértési nyilatkozat aláírására, 

 

3. az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetét, valamint a 87/2015. (IV.29.) 

képviselő-testületi határozattal elfogadott megalapozó vizsgálatát a jelen határozat 

mellékletét képező, a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti egyeztetési eljárás 

keretében érkezett véleményekre adott tervezői válaszok elfogadása mellett módosítja.  

  

 

Határidő: 2015.06.29. 

Felelős: polgármester 
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2. Napirend: 

Bicske Városi Óvoda alapító okirat módosításáról  

Dr. Révész Zoltán: a legutóbbi ülésen elfogadásra került az alapító okirat módosítása, 

benyújtották az Államkincstárnak, hiánypótlás érkezett. Gyakorlatilag csak dátumokat kell 

pontosítani az anyagban, ennek megfelelően készítették el a módosított, valamint az egységes 

szerkezetű alapító okiratot. Kettő darab határozati javaslatot szükséges elfogadni.  

 

Pálffy Károly: megnyitná a napirend felett a vitát, képviselő társaké a szó, nem lát 

jelentkezőt, kéri szavazzanak egymás után a két határozati javaslatról. Aki az első határozati 

javaslattal egyetért, az alapító okirat módosításáról, kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Városi Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

 

1) elfogadta a Bicske Városi Óvoda Alapító Okirat módosítását a mellékelt 

formanyomtatvány szerinti tartalommal. 

2) felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti okirat aláírására. 

3) felkéri a polgármestert, hogy a Bicske Városi Óvoda Alapító Okiratának módosítását – 

a módosító alapító okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére 

a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg. 

4) felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának „az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. 

rendelkezési szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: elfogadástól számított 8 napon belül 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Pálffy Károly: aki az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja, kéri jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Bicske Városi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

 

1. elfogadta a Bicske Városi Óvoda egységes szerkezetű Alapító Okiratát a mellékelt 

formanyomtatvány szerinti tartalommal. 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti okirat aláírására. 

3. felkéri a polgármestert, hogy Bicske Városi Óvoda egységes szerkezetű Alapító 

Okiratát – az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság 

részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje 

meg. 

4. felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának „az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. 

rendelkezési szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: elfogadástól számított 8 napon belül 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

3. Napirend 

Esztergom csatlakozása a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly felkéri Dr. Révész Zoltánt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Dr. Révész Zoltán: Esztergom 2015. áprilisában döntött arról, hogy szeretne csatlakozni a 

Duna-Vértes Közre Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. A Társulási Tanács a 

csatlakozási kérelmet múlt héten, június 15-én jóváhagyta.  Június 30-ig szükséges meghozni 

a testületnek a csatlakozással kapcsolatos döntést, minősített többséggel. Az előterjesztésben 

kifejtették, hogy Esztergom városának csatlakozását több dolog is támogatja, egy 30 ezer 

lakost számláló település kerülne be a rendszerbe, ami a társulás kapacitását mindenképpen jó 

irányba befolyásolná. Ennek megfelelően kérnék a minősített többséggel jóváhagyását.  

 

Pálffy Károly: megnyitná a napirend felett a vitát, képviselő társaké a szó. 

 

Heltai Zsolt: Esztergom pénzügyeiről nem túl jók a hírek. Tehát jó ez ennek a társulásnak? 

 

Pálffy Károly: nem szeretne véleményt alkotni Esztergom pénzügyeiről. A társulást viszont 

olyan szempontból érintené ez a csatlakozás, hogy Esztergom is ettől kezdve a Duna-Vértes 

Regionális Hulladékgazdálkodási projektbe szállítana be a későbbiek folyamán az 

összegyűjtött hulladékot. Ez azt jelenti, hogy az a kapacitás, ami kiépítésre kerül, az nagyobb 
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hatásfokkal tudna dolgozni, ami azt eredményezi, hogy a költségek is ilyen szempontból 

csökkenthetőek lesznek a későbbiekben. Azt gondolja, hogy előnyös lesz összességében a 

tárulásnak.  

 

Heltai Zsolt: történt erre vizsgálat? Esztergom pénzügyei lehetővé teszik ezt? Mert a közös 

költség jellegű dolgok akkor jók, ha mindenki a ráeső részét be tudja fizetni. Akkor jó. De 

mondjuk, ha páran felszállnak a kocsira és nem húzzák, akkor ugye ez a többiekre nézve nem 

biztos, hogy jó. Esztergomban, ahol kikapcsolják a közvilágítást időszakonként, nem 

gondolja, hogy pont egy ilyen lakótársat szeretne a lépcsőházba, hogy a közös költséget ő 

meg is tudja fizetni. 

 

Pálffy Károly: Esztergom vállalta azt, hogy fizeti megfelelően a ráeső tagdíjakat és a 

összegyűjtött hulladékot azt ide, a Duna-Vértes által létrehozott hulladék kezelési rendszerbe 

fogja beküldeni. Nem lát több jelentkezőt, kéri szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Esztergom Városának 

csatlakozását a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.  

 

Felelős:   polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. Napirend 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, bölcsőde 

fejlesztésére benyújtott pályázat hiánypótlásáról 

Előadó: polgármester 

 

Pálffy Károly kéri jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán: A képviselő-testület támogatta, hogy a bölcsőde felújítására pályázatot 

nyújtsanak be. Benyújtották a pályázatot, hiánypótlás érkezett, az előterjesztés tartalmazza, 

változtatások szükségesek.. A 60 millió forinton belül kerül bruttó 52.996.000,-Ft építési 

költség 57.003.432 millió forintra emelkedett, az egyéb költségek pedig bruttó 2.995.001 

forintra változnának, így a pályázatban megcélzott támogatási számokkal egyensúlyba 

kerülnének, ennek megfelelően javasolják a határozati javaslat elfogadását. A határozati 

javaslatban pontosan megjelölik, hogy a 2015. évet, a 2016. évet milyen összeggel terhelné a 

költségvetést ez a beruházás.  
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Pálffy Károly megköszöni a tájékoztatást, megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát 

jelentkezőt, kéri szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Pályázat hiánypótlása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására, bölcsőde fejlesztésére 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 

Igazgatóságának FEJ/10026/254/2015 számú hiánypótlása szerint a 178/2015. (VI. 05.) sz. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósítására kiírt 

pályázaton a tulajdonában lévő Városi Bölcsőde fejlesztésével, felújításával részt 

kíván venni. 

2. a határozat mellékletét képező tervezett átalakítást és annak tételes költségbecslését 

elfogadja, támogatja. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a műszaki tartalom és a hozzá tartozó költségbecslés 

alapján bruttó 60 millió forint összegben nyújtsa be az önkormányzat támogatási 

igényét. 

4. a bruttó 30 millió forint értékű pályázati önrészből 7,6 millió forintot a 2015. évi 

költségvetésben rendelkezésre álló forrás, a fennmaradó 22,4 millió forintot – 

figyelemmel a szakági tervezés és a közbeszerzési eljárás időigényére – a 2016. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

5. nyilatkozik arról, hogy a megítélt támogatási összegből a 4. pont szerinti okok miatti 

későbbi felhasználás miatt esetlegesen keletkező kamatokat maradéktalanul jelen 

határozatban foglalt fejlesztésre, felújításra fordítja. 

6. nyilatkozik, hogy az Áht. 50. § (1) bekezdés feltételeinek megfelel. 

7. nyilatkozik, hogy az Áht. 50. § (3) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fent. 

8. nyilatkozik, hogy az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása nincsen. 

9. felkéri a polgármestert az Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételére. 

10. felhatalmazza a polgármestert az esetleges hiánypótlások teljesítésére, valamint a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: kiértesítésre: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

5. Napirend: 
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A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázattal összefüggő 

kérdésekről. A képviselő-testület 179/2015. ( VI. 05.) határozatának kiegészítéséről. 

Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Révész Zoltán: a júniusi rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy a helyi 

közösségi közlekedés támogatásra pályázatot nyújt be. Érkezett hiánypótlásra felhívás, 

egyetlen ponttal egészülne ki a korábban meghozott határozat, mely szerint „A helyi 

közlekedés fenntartásához a szolgáltatóval pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatási 

szerződést.” 

Kérik a javaslat jóváhagyását. 

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend feletti vitát, nem lát jelentkezőt. Kéri szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázattal összefüggő 

kérdésekről, a képviselő-testület 179/2015. (VI. 05.) határozatának kiegészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a helyi közlekedésről szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete 6.§(2) bekezdés a) 

pont, aa) alpontja alapján jelen határozatával alátámasztva nyilatkozza, hogy a helyi 

személyszállítási közszolgáltatást 2015. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan 

fenntartja, 

 

2. a helyi közlekedésről szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete alapján jelen 

határozatában nyilatkozik arról, hogy a Régió 2007 Kft-nek a helyi közlekedés 

működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), 

valamint fejlesztéséhez 2014. évre vonatkozóan nettó 6.663.800,- 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 normatív támogatásra 

vonatkozó kérelem benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges egyéb 

nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Pálffy Károly: visszatérnek a kiküldött napirendhez.  

 

 

 

6. Napirend: 

Polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismertette, hogy milyen zárt ülésen hozott döntések voltak a májusi rendes 

képviselő-testületi ülésen. Aki elfogadja a tájékoztatót, kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2015. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 05. 27-ei zárt ülésen hozott 

döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

7.Napirend 

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a képviselőket illeti meg a szó, kéri kérdezzenek. 

 

Ivanics Imréné: a 8-asról szeretne kérdezni.  

 

Pálffy Károly: május 28-án összehívott egy menekültügyi megbeszélést. A híradásokból 

mindenki értesült már arról, hogy az utóbbi időszakban megnövekedett a Magyarországra 

érkező bevándorló, illetve Magyarországra menekültügyi eljárást kezdeményezők száma. 

Összehívott egy megbeszélést, hogy városunkban milyen tapasztalatokat éreznek a hatóságok 

illetve a közreműködő szervezetek. Kérte a pártok képviselőit is, hogy jelenjenek meg ezen a 

megbeszélésen, sajnos nem mindenki tudott részt venni ezen. De aki részt vett, azok nagyon 

tevőleges és fontos javaslatokat tettek. Szóba került az orvosi ellátás a menekülttáborba, 

valamint a menekülttáborba lévő gyermekek védőnői ellátása is. Nagyon gyorsan sikerült ezt 
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meg is oldani. A menekülttábor vezetője, illetve a regionális vezető biztosította őket arról, 

hogy bár megnövekedett a menekülttáborban a létszám, a helyzet az kezelhető, problémákat 

nem észleltek. A rendőrség is hasonló dolgokról tudott beszámolni. Ők most a készenléti 

rendőrséggel látnak el megerősített szolgálatot Bicske városában. Nem lát több jelentkezőt, 

kéri, hogy szavazzanak. Aki elfogadja a beszámolót, kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

196/2015. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről és a 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

8. Napirend: 

Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. A 

Gazdálkodási, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatta ezt 

az előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán: az előterjesztésben összefoglalták mind szövegesen, mind táblázatban, 

hogy milyen változásokat javasolnak a költségvetési rendeletben. Ez a közfoglalkoztatottak 

állami támogatásának átvezetését, segélyek átvezetését, állami normatív hozzájárulásoknak az 

átvezetését, illetőleg a képviselő-testület korábbi döntéseinek átvezetését jelenti. Ennek 

megfelelően kéri a rendelet módosítását.  

 

Pálffy Károly: megnyitná a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak. 

Mivel rendelet módosításáról van szó, minősített többséget igényel. Aki támogatja az 

előterjesztést kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015. (VI.25.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13) önkormányzati  

rendelet módosításáról  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

9. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi építési szabályzatáról 

és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII. 27) rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Gazdálkodási Bizottság, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztési 

Bizottság is tárgyalta és támogatta. Megkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán: 2011-ben indult HÉSZ felülvizsgálatról van szó, a dolgot az bonyolította, 

hogy időközben hatályba lépett a 314/2012 Kormány rendelet, mely a településfejlesztési, 

településrendezési eszközök megalkotásának metodikájáról rendelkezik. Ennek alapján az 

időközben megindult HÉSZ módosításokat 2015. év végéig kell elfogadni az 

önkormányzatoknak. Egyébként 2018. december 31-ig már az új szabálynak megfelelő 

HÉSZ-szel kell rendelkezni, ez azt jelenti, hogy a jelen módosítás 2018. év végéig van 

hatályban, a jelenlegi jogszabályi háttér szerint. Az egyeztetési eljárás lefolytatásra került, 

jelen előterjesztés arról szól, hogy amennyiben ezeket a módosításokat a Képviselő-testület 

módosítja, akkor indulna a végső egyeztetés. Ennek a végén az állami főépítész javasolja 

elfogadásra a tervezetet, reményeik szerint, ha minden rendelkezésre áll, akkor szeptember-

október környékén a HÉSZ elfogadható. A bizottságokon a szakmai kérdéseket átbeszélték, 

több módosító javaslat nem érkezett, ennek megfelelően kéri a határozati javaslat elfogadását.  

 

Pálffy Károly: köszöni és megnyitná a napirend feletti vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri 

szavazzanak. Aki támogatja az előterjesztést, kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2015. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII.27.) rendelete 

felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske helyi építési szabályzatáról és 

szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII.27.) rendeletének módosításával kapcsolatban a 

314/2012.  (XI.8.) Korm. rendelet 38. § szerinti egyeztetési dokumentációt jelen jóváhagyja és 

felkéri a polgármestert a véleményeztetési eljárás megindítására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. június 26. 

 

Dr. Bourgla Ossamah megérkezett a képviselő-testületi ülésre.  

 

 

10 Napirend 

A szociális tűzifa beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a Gazdálkodási Bizottság, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztési 

Bizottság tárgyalta, azzal a javaslattal élve, hogy a közbeszerzés kerüljön újból kiírásra, 1 

éves beszerzési időszakra, ugyanazon meghívottakkal. Kéri a jegyzőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán: március végén döntött a képviselő-testület arról, hogy ismételten 

közbeszerzési eljárást ír ki szociális tűzifa beszerzésére. Három ajánlattevő részére a felhívás 

megküldésre került. Kettő ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, a tárgyaláson már csak egy vett 

részt. Végleges ajánlat nem került benyújtásra az eljárás során, ezért nem tehettek mást, mint 

eredménytelennek nyilvánítják az eljárást. A bizottságok azt javasolták, hogy új eljárás 

kerüljön megindításra. 1 éves beszerzési időre. A tárgyalások során gondot okozott az 

ajánlattevőknek is, hogy 4 év átlagában viszonylag magasabb árat kellett kitűzniük, mivel, 

hogy a felhívás lehetőséget nem ad arra, hogy év közben emelhessenek az áron. Úgy 

gondolja, hogy mindenképpen szükséges megpróbálni ezekkel az új feltételekkel a 

közbeszerzési eljárás megindítását. Ehhez kérik a képviselő-testület jóváhagyását. A két 

bizottság javaslatával kiegészülne a határozati javaslat és így kérné elfogadásra.   

 

Pálffy Károly: megnyitná a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak, a 

bizottsági véleménnyel együtt. Aki a módosítással elfogadja a határozati javaslatot, kéri 

jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2015. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: A szociális tűzifa beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálása 

1. Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2015. (III. 25.) képviselő-

testületi határozatával, a közbeszerzésekről szóló 2011.CVIII. törvény Harmadik Része és a 

122. § (7) bekezdése a) pontja alapján, "Szociális tűzifa beszerzése Bicske Város 

Önkormányzata részére” tárgyában indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárását eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy 

részvételi jelentkezéseket nyújtottak be. 

2. Az eljárásról készült összegzés a határozat melléklete tartalmazza. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás – 61/2015. (III. 25.) 

határozatában foglalt feltételek azonnali – újbóli megindítására, azzal a módosítással, hogy 

csak 1 éves beszerzési időszak kerüljön pályáztatására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. június 26. 

 

 

11. Napirend 

A Bicske, Kossuth u. 10 társasházi albetét megvásárlásáról (1743/A/4) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly egyik bizottság sem tárgyalta ezt az előterjesztést. Kéri jegyző urat, hogy 

ismertesse az előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán: egy sokkal korábban indult folyamatnak a végállomásához érkeznek. 

Korábban döntött a képviselő-testület arról, hogy ezt az ingatlant teljes egészében meg 

kívánja vásárolni. Most jelezte az ingatlan tulajdonosa, hogy értékesíteni szeretné az ingatlant 

az önkormányzat részére, az értékbecslésnek megfelelő 4,6 MFt-os vételáron. A kiküldött 

határozati javaslathoz tenne 1-2 módosítást, amit Dr. Kelemen Péter ügyvéd úrral egyeztetett, 

ez pedig a 7. pontot érinti, mivel a NAV tartozás meghaladja a foglaló összegét, az 

önkormányzat részére hivatalosan átadott NAV igazolás alapján az önkormányzat a vételár 

terhére a foglalón felül átutalja a végrehajtási jog törléséhez szükséges hátralékos összeget. A 

vételár 4.5.6 pontjában foglaltakon felüli részét csak az ingatlanon fennálló terhek 

megszűnésének igazolása és a közművek 0-s igazolás bemutatása után lehet kifizetni. Ezzel a 

kiegészítéssel javasolja elfogadni a határozati javaslatot.  

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Sulyokné Guba Judit: a hátralék összegét azt tudják? 

 

Dr. Révész Zoltán: benne van az előterjesztésben, 903.302,- Ft.  

 

Sulyokné Guba Judit: a 4,6 MFt-hoz ez hozzájön?  

 

Pálffy Károly: ez nem. Ez az összeg a vételárból kerülne kifizetésre. Kb. 10 % szokott lenni a 

foglaló, ami jelen esetben 460.000,- Ft-ot jelentene, de mivel ezzel nem tudja az eladó ezt a 

törlést megoldani, saját forrás nem áll rendelkezésre, ezért, hogy létrejöhessen ez az ingatlan 

vásárlás, ezért az egész terhet egyben utalnák át a NAV számlára. 
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Sulyokné Guba Judit: köszöni. 

 

Pálffy Károly: nem lát több jelentkezőt, kéri szavazzanak, aki az ismertetett módosítással 

támogatja az előterjesztést, kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2015. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske, Kossuth u. 10. társasházi albetét megvásárlása (1743/A/4 hrsz)  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Csúcs Ingatlan Kft (2060 Bicske, Prohászka O. u. 17.) bicskei 1743/A/4 hrsz-ú 

ingatlan forgalmi értékbecslésére vonatkozó megbízást jóváhagyja.  

2. a bicskei 1743/A/4 hrsz-ú társasházi ingatlant megvásárolja a Csúcs Ingatlan Kft által 

2015. június 16. napján készített értékbecslés és a tulajdonossal folytatott egyeztetés 

figyelembe vételével 4.600.000,- Ft vételáron. 

3. a vételárra a 2015. évi költségvetés beruházási keretének terhére biztosít fedezetet. 

4. a vételár 10 %-át foglaló jogcímén megfizeti a tulajdonos javára. 

5. a tulajdonos kérelmére az ingatlan haszonélvezőjének köztemetését vállalja, melynek 

költségeit a vételár terhére a tulajdonos viseli. 

6. az eladó a foglalót a NAV javára az ingatlanra bejegyzett 903.302,-Ft értékű terhelés, 

valamint az ingatlan esetleges közüzemi hátralékainak kiegyenlítésére köteles fordítani a 

hátralékos vételár megfizetését és a birtokbaadást megelőzően. 

7. Mivel a NAV tartozás meghaladja a foglaló összegét, az eladó által az önkormányzat 

részére átadott hivatalos NAV igazolás alapján az önkormányzat a vételár hátralék 

terhére a foglalón felül átutalja a végrehajtási jog törléséhez szükséges hátralékos 

összeget. A vételár 4.,5., és 6. pontjában foglaltakon felüli részét csak az ingatlanon 

fennálló terhek megszűnésének hitelt érdemlő igazolása és a közművek nullás igazolása 

vevő általi átvétele után lehet kifizetni. 

8. felkéri dr. Kelemen Péter ügyvédet az adásvételi szerződés elkészítésére, valamint az 

ingatlan-nyilvántartási eljárásban való közreműködésre. 

9. felhatalmazza polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződés 

aláírására. 

10. a megvásárolt ingatlant forgalomképes vagyonelemként veszi nyilvántartásba. 

11. az adásvételi szerződés megkötését követően az ingatlan bontásának előkészítését 

rendeli el. Felkéri a Bicske Építő Kft-t, hogy a bontási terveket készítse el – ezen belül 

készüljön árazatlan költségvetési kiírás és tervezői költségbecslés – és nyújtsa be az 

illetékes hatósághoz tudomásulvétel (engedélyezés) érdekében. A tényleges bontás 

megkezdése csak az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzését követően történhet. 

 

Határidő: kiértesítésre: azonnal 
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Felelős: jegyző 

 

 

 

 

 

 

12. Napirend 

A bicskei 1397/1 hrsz-ú ingatlanon halottasház (hűtőkamra) üzemeltetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly kéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. Ezt a Város- és 

Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatta.  

 

Dr. Révész Zoltán: évvégéig javasolja a jelenlegi szerződés meghosszabbítását az Iharos Kft-

ve, a jelenlegi feltételek megtartása mellett. ezt a szerződést.  

 

Pálffy Károly: megnyitná a napirend felett a vitát, képviselő ársaké a szó. Nem lát 

jelentkezőt, kéri szavazzanak, aki egyetért a határozati javaslattal kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2015. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei 1397/1 hrsz-ú ingatlanon halottasház (hűtőkamra) üzemeltetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske Város Önkormányzata tulajdonában álló bicskei 1397/1 hrsz-ú ingatlan 

üzemeltetésére további 6 hónap időtartamra, 2015. december 31-ig, a hatályos 

korlátozott kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal, azonos feltételekkel 

köt szerződést az eddigi üzemeltetővel, az Iharos Kft-vel (2051 Biatorbágy, Ország út 

21/A). 

2. a használati díj mértékét 184.000,- Ft + Áfa/félév mértékben határozza meg, melyet a 

Megbízó önkormányzat által kiállított számla alapján legkésőbb 2015. szeptember 30. 

napjáig köteles megfizetni az Üzemeltető.  

3. lakossági visszajelzés alapján felhívja az üzemeltető figyelmét arra, hogy a 

halottasházon belül üzemeltetett nyilvános illemhely tisztaságára, közegészsgügyi 

előírásainak betartására fokozott figyelmet fordítson. 

4. felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi ellenjegyzés mellett – a korlátozott kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: kiértesítésre: azonnal 
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Felelős: jegyző 

 
 
 
 
 
 

13. Napirend: 

Pályázat kiírása az Akácfa I/D/1. költségelvű lakásbérleti jogviszonyára 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. A Gazdálkodási Bizottság 

tárgyalta és támogatta.  

 

Dr. Révész Zoltán: az Akácfa u. I/D/1. bérlője jelezte, hogy el kívánja hagyni az ingatlant, 

ennek megfelelően a vonatkozó jogszabály alapján pályázatot kell kiírni, amennyiben 

önkormányzati intézmény dolgozója nem jelzi ezirányú szándékát. Pályázati kiírást a korábbi 

gyakorlatnak megfelelően előkészítették és kérik ennek a jóváhagyását.  

 

Pálffy Károly: megnyitná a napirend felett a vitát.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: azt gondolja, hogy kellene tartani legalább egy lakást, hirtelen 

kialakult helyzetekre, mint a közelmúltban volt egy esemény, ahol egy bicskei család elég 

nagy bajba került hirtelen. A városnak sem eszköze, sem mása nem volt, hogy tudjon segíteni. 

Tartsák meg, ilyen átmeneti jellegű problémamegoldó lakásnak.  

 

Pálffy Károly: azt kéri a doktor úrtól, hogy ezt az előterjesztést fogadják el, ahogy van, 

kiírják a pályázatot, természetesen az említett személynek is felkínálják a lehetőséget, hogy 

vegye igénybe. Másodsorban pedig nagyon körültekintő és nagyon alapos előkészítés alapján 

lehetne egy hasonló ingatlant rendelkezésre tartani. Sajnos azt nem mondható el erről a 

családról, akik most említésre kerültek, hogy náluk váratlan lett volna. Ők jóval előtte már 

ismerték a történetet, nem szeretne belemenni a részletekbe, egy dolgot szeretne jelezni, 

Bicske városának kötelezettsége semmilyen tekintetben nem volt ebben az ügyben. De azért, 

hogy ez a hölgy és a fia az idős néni és a fia ne az utcára kerüljenek, amikor a kilakoltatás 

történik, akkor az önkormányzat igyekezett megtalálni azt a lehetőséget, a Kapcsolat 

Központtal együtt, ahol már többször próbáltak segíteni a családon, de a család a segítséget 

vissza utasította. Azt szeretné visszautasítani, hogy az önkormányzat semmit nem tett, illetve 

csak elnézte ennek a családnak a sorsát. Az önkormányzaton keresztül lett a jelenlegi lakhatás 

is, az önkormányzat kereste a lakhatást. Másrészről tovább kerestek megfelelő ingatlant, ahol 

el tudtak volna helyezkedni. Kezdetben nagyon tetszett az illetőknek, későbbiekben léptek 

vissza ettől a lehetőségtől is. Valamint, amikor arra került sor, hogy az ingóságaikat el kellett 

hozni az ingatlanról akkor is az önkormányzat gazdasági szervezete volt az, aki a szállítást 

megoldotta. Tehát az, ami megjelent bizonyos fórumokon, azok finoman fogalmazva nem 

fedik a valóságot. Azt gondolja, hogy a segítséget a rászorulóknak minden esetben meg kell 

adni, senkit nem hagyhatnak semmilyen esetben sem az utcán. De a kereteket be kell tartani. 

Doktor úrnak adja meg ismét a szót.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: köszöni még egyszer a szót. Polgármester úr őt biztos félre értett, bár 

lehet, hogy ő fogalmazott olyan módon, hogy félreérthető volt. Nem támadásnak szánta. Csak 

egy előterjesztéshez egy ötletet mondott, hogyan használják. Függetlenül személyektől. 
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Hasonló sorsra bárki bármikor juthat. A jóisten nem mindenkit áldott meg azonos 

intelligenciával, előrelátással. Nem azt mondja, hogy az önkormányzat nem segített. Ő csak 

azt mondja, hogy az önkormányzatnak nem volt lehetősége. Itt egy alkalom, hogy egy ilyen 

lakást esetleg az önkormányzat erre a célra, ilyen ügyekre rendelkezésre tarthatna. Semmi 

mást. Sem támadásnak szánta, sem okoskodásnak, sem vádnak. Nem vádolt senkit. Csak azt 

szeretné, ha van hasonló lakás, akkor próbálják megtartani ilyen vészhelyzetekre. Teljesen 

mindegy ki kerül vészhelyzetbe. Teljesen mindegy, hogy miért.  Köszöni.  

 

Heltai Zsolt: annyit fűzne hozzá doktor úr előterjesztéséhez, az egyik az, hogy 

vonatkoztassanak el az említett problémától. Volt nemrég árvize Bicskének, amikor voltak 

lakóingatlanok, amik csak akár napokra, de lakhatatlanná váltak. Akár egy ilyen lakás jól 

jöhet. Illetve az előbb döntöttek a Kossuth u. 10 szám alatti utolsó lakó kivásárlására. Azok az 

ingatlanok nem fényes állapotúak. Nem tudja hova költöztették onnan a hölgyet, de az 

önkormányzat tulajdonában áll, a Kossuth u. 10-ben 1-2 lakás is van, ami biztos nincsenek 

fényes állapotban. Azt gondolja, hogy biztos nem életveszélyesek azok az ingatlanok, akkor 

van a gazdasági szervezetük, aki majd aládúcolja. Visszakanyarodna arra, hogy az 

önkormányzatnak nem kötelező az összes devizahitelest megmenteni, ezt elfogadja, de 

viszont az ő dolga, ha az árvízben ismét pár ingatlan lakhatatlanná válik. Az elhelyezés 

viszont a dolga. Nem tudja ez a lakás hány négyzetméter. 40-60 eFt lehet ennek a lakásnak a 

havi bevétele. Azt gondolja, hogy az önkormányzat életében ez nem egy olyan tehetős összeg. 

 

Pálffy Károly nem támadásnak vette, azt gondolja, hogy az elképzelés az megfontolandó, 

amit doktor úr mondott és Heltai képviselő úr is csatlakozott hozzá. A segítséget meg kell 

adni, viszont ez egy olyan ingatlan, amihez között szabályok vannak. Ezzel az ingatlannal így 

rendelkezni nem tudnak. Pályázatból felépített lakás, ezt minél hamarabb meg kell, hogy 

pályáztassák. Ezt sajnos erre nem tudják használni, a későbbiekben közös gondolkodással ki 

tudnak alakítani olyan szabályokat, hogy talán a későbbiek folyamán azt az ingatlant, ezekre 

az eshetőségekre fel tudják használni.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: köszöni. 

 

Heltai Zsolt: a Kossuth u. 10-re kanyarodjanak kicsit vissza. Valamikor volt egy terv, hogy 

ez egyszer elbontásra kerül és egy sétáló utca vagy nem is tudja mi fog létrejönni. Nem tudja, 

hogy ez a terv él-e még. Akarunk-e ezzel foglalkozni. Esetleg meg lehetne azt tenni, hogy 

legalább olyan állapotba hozni ezeket az ingatlanokat, amiket ilyen esetekben amikor krízis 

van lehetne egy lakást használni. Ne az legyen, hogy nincs olyan állapotban, hanem legalább 

egy tisztasági festéssel, ha repedezik a fal, akkor egy aládúcolással, de legalább pár napra 

megoldás lehessen nyerni. Így viszont haszontalanul pangó vagyonként szerepel csak.  

 

Pálffy Károly: ezt az ingatlant még anno Szántó János idejében kezdték el megvásárolni, egy 

bácsi lakott benne, aki elhalálozott. A hölgy, akinek a tulajdona jelenleg, neki meg van a saját 

ingatlana ahol lakik. Viszont a másik oldalról, hogy nem szeretne semmi olyan fejlesztést, 

amit nem tudnak elindítani. A hasznosításon nagyon gondolkodni sem tudtak, mert nem 

tudták, hogy eladja-e az illető. Most fogják tudni azt megtenni, hogy előveszik, leporolják 

azokat az elképzeléseket, amik ezt a területet érinti, vagy esetleg új elképzeléseket gyártanak 

rá. Nem szeretne semmilyen fejlesztést vagy előre lépést, bármivel is korlátozni, 

megakadályozni. Ez senkinek sem érdeke. Azt szeretné, ha a későbbiek folyamán leülnének 

közösen és ténylegesen keresnek rá megfelelő megoldást a felvetett javaslatra.  
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Sulyokné Guba Judit: egy gondolat erejéig szeretne visszakanyarodni az eredeti felvetéshez. 

Legyen-e az önkormányzatnak egy olyan lakása, amit vészhelyzetre fel tud ajánlani. Bárcsak 

itt tartanának. Tehát a bizottsági ülésen a mostani pont arról döntöttek, hogy a szociális 

bérlakást igénylőknek sorrendjét ők állapítják meg első körben. Olyan igénylők szerepelnek 

benne, aki 12 éve várnak arra, hogy szociális bérlakáshoz jussanak. Akkor, amikor ilyen 

döntéseket kell hozni és visszatérően ezzel találkoznak, ez egy nagyon szép cél, hogy majd a 

jövőben legyen egy olyan ingatlan, vagy egy olyan lakás, amit az önkormányzat vész esetén 

fel tud ajánlani. Azt gondolja, hogy az önkormányzat bármilyen vészhelyzet vagy katasztrófa 

helyzet van azt azért meg tudta oldani a saját eszközeivel és a kapcsolat központon keresztül. 

Ennek sajnos még nincs itt az ideje.  

 

Dr. Révész Zoltán: többször szó esett a katasztrófahelyzetről. Katasztrófahelyzet esetén a 

jogszabályoknak megfelelően ki vannak jelölve az adott ingatlanok. Vannak olyan helyek, 

jelen esetben ezek első sorban az iskolák, ahol ideiglenesen ezeket a helyzeteket meg lehet 

oldani. Visszatérve a határozati javaslatra, a vonatkozó rendelet értelmében úgy gondolja, 

hogy nincs mérlegelési lehetősége most a képviselő-testületnek, mert pályázatot kell kiírnia. 

Amikor majd a lakásrendeletet felülvizsgálják, el lehet azon gondolkodni, hogy milyen 

arányban legyen újból megosztva a költségelvű és a szociális bérlakás aránya. Azt nem 

szabad elfelejteni, hogy ezekben jelenleg is laknak. Sőt fogják majd a zárt ülés keretében is 

tárgyalni van olyan kérelem, hogy meg szeretné hosszabbítani, ott is a jelenlegi szabályok 

értelmében meg kell hosszabbítani egyébként a szerződését ennek az illetőnek. Úgy gondolja, 

hogy ezt a pályázatot most mindenképpen ki kellene írnia a képviselő-testületnek. 

 

Pálffy Károly: köszöni, nem lát több jelentkezőt, kéri szavazzanak, aki a pályázat kiírásával 

egyetért, kéri jelezze. 

 

 A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2015. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyára 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/D 1. ajtó. alatti 55,59 m
2 

alapterületű, 

költségelvű lakás határozott idejű, legfeljebb 5 éves időtartamú bérleti jogviszonyára – 

a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet. 

 

2. a pályázati felhívását a város honlapján, a helyi Tv képújságjában, a helyi lapban és a 

Bicskei Polgármesteri Hivatal hirdetőfalán jelenteti meg. 
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3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül 

tegyen javaslatot a bérlő személyére a Képviselő-testület következő ülésére.  

 

 

Határidő: kiértesítésre: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

14. Napirend 

A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, 

valamint a bölcsőde által nyújtott személyes ellátások térítési díjainak és önköltségének 

meghatározásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ezt mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta, megkéri a jegyzőt, hogy 

ismertesse az előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán: az előterjesztés alapján és a bizottságok egyetértésével a térítési díjaknak 

emelésére nem tettek javaslatot. Ezzel intézmény vezető asszonnyal is egyetértenek. Az 

önköltséget meg kell állapítani, a számításoknál 2015. január 1-től nem lehet figyelembe 

venni az állami hozzájárulást. Kéri a két határozati javaslat elfogadását.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2015. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási 

önköltségének évi meghatározásáról 

A képviselő-testület a szolgáltatások önköltségét 2015 június 24-től az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

Étkeztetés önköltsége kiszállítás nélkül: 1.085 Ft/nap 

Étkeztetés önköltsége kiszállítással: 1330 Ft/nap 

Házi segítségnyújtás önköltsége: 1645 Ft/óra 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltsége: 360 Ft/nap 

Támogató szolgálat szállítási önköltsége: 185 Ft/km 

Támogató szolgálat személyi segítő önköltsége: 1185 Ft/óra 

Nappali ellátás önköltsége étkeztetéssel: 2825 Ft/nap 
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Nappali ellátás önköltsége étkeztetés nélkül: 1740 Ft/nap 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: intézményvezető 

A határozat végrehajtásának határideje: 2015 június 24-től folyamatos 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki a II. határozati javaslatot 

támogatja, jelezze.  

 

További hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

203/2015. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ által nyújtott a bölcsődei ellátás önköltségének megállapításáról 

 

A képviselő-testület a bölcsődei ellátás önköltségét 2015 június 24-től az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

A bölcsődei ellátás önköltsége: 3914 Ft/nap/fő 

A bölcsődei gyermekétkeztetés önköltsége:383 Ft/nap/fő 

A határozat végrehajtásáért felelős: intézményvezető 

A határozat végrehajtásának határideje: 2015 június 24-től folyamatos 

 

 

15. Napirend 

A „bicskei cigányságért” Közalapítvány ügyében a Székesfehérvári Törvényszék 20. Pk. 

60.726/1991/69. sz. végzése alapján az Alapító Okirat módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Pálffy Károly: ezt az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság és a Város- és 

Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatta, kéri a jegyzőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán: szintén több alkalommal foglalkoztak az Alapító Okirat módosításával, 

kaptak egy hiánypótlást a törvényszéktől, jogszabályi rendelkezéseket kell az alapító 

okiratokban megismételni, Ügyvéd Úr előkészítette a vonatkozó dokumentumot, ennek kéri 

az jóváhagyását.  

 

Pálffy Károly: köszöni, és megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri 

szavazzanak, aki egyetért a határozati javaslattal az kéri jelezze. Egyhangúan elfogadták. 
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A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

204/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: „A bicskei cigányságért” Közalapítvány alapító okirat módosítása a  

Székesfehérvári Törvényszék 20. Pk. 60.726/1991/69. sz. hiánypótló végzése alapján 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. „A bicskei cigányságért” Közalapítvány alapító okiratát az  előterjesztésben foglaltak 

szerint módosítja a Székesfehérvári Törvényszék 20. Pk. 60.726/1991/69. sz. végzésére 

figyelemmel. 

 

 2.  a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés  

          melléklete szerint elfogadja.  

 

3.  felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására. 

 

 4.  A bírósági nyilvántartási eljárás lefolytatásával megbízza Dr. Kelemen Péter   

 ügyvédet. 

 

Határidő: 2015. július 5. 

Felelős:     Dr. Kelemen Péter ügyvéd 

 

 

16. Napirend 

A Bicskei Református Egyházközség 2014. évi támogatási céljainak módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a Gazdálkodási Bizottság tárgyalt és támogatott, kéri a jegyzőt, hogy 

ismertesse az előterjesztést. 

 

Dr. Révész Zoltán: 2014-es támogatás módosításáról lenne szó, az egyházközség 662. 608 

Ft-ot kapott a templomkertbe fenyőfák telepítése céljából. Ennek a módosítását kérik,hogy  a 

református temető javára fordíthassák.  

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak, aki 

egyetért az előterjesztéssel kéri jelezze, egyhangúlag elfogadták.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

 

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

205/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Református Egyházközség 2014. évi támogatási céljának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. hozzájárul a Református Egyházközségnek nyújtott támogatási összeg 

felhasználásának módosításához, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező támogatási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

17. Napirend 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás megszűntetésével összefüggő 

kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ezt egyik bizottság sem tárgyalta, kéri a jegyzőt, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán: a képviselő-testület korábbi április 29-én meghozott döntése 

módosításáról lenne szó. Kicsit megkésve, de elkészült a vonatkozó vagyonnak a felmérése, 

illetőleg a pályázat kiírásra került múlt hét pénteken. A társulási tanács ülésén az a módosító 

javaslat született, hogy az eredetileg július 31-re tervezett megszűnést  tolják ki 2015. 

december 31-ig, hogy ennek a vagyonnak az értékesítése mindenképpen meg tudjon 

valósulni. Amennyiben nem kerül sor értékesítésre, nem lesz pályázó, akivel szerződést tud 

kötni a társulás, akkor a megszüntetés után egy vagyonközösség jönne létre, ahol viszont már 

az eredeti, mind a 16 önkormányzat venne részt, és a 16 önkormányzatnak kellene 

megállapodnia, vagy újbóli értékesítés vagy további bérlettel kapcsolatba. Amennyiben 

júliusban a pályázat nem lesz sikeres, ha úgy látják, hogy még mindig van lehetőség akár még 

egyszer meghirdetni a pályázatot a feltételek pontosítása révén.  
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Pálffy Károly: megnyitná a napirend felett vitát, nem lát jelentkezőt, kéri a képviselő 

társakat, hogy szavazzanak, aki egyetért a határidő december 31-ig történő 

meghosszabbításával, az kéri jelezze. Egyhangúan elfogadták, köszöni szépen. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

206/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésével 

összefüggő kérdésekről 
 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás megszűntetésére vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi 

döntéseket hozza:  

 

I.  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestülete: 

 

1. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületével,  

2. Bodmér Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

3. Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

4. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületével, 

5. Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

6. Gánt Községi Önkormányzat Képviselőtestületével és 

7. Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 

 

megállapodik abban, hogy a 2004. június 28-napján kelt  – s tizenkilenc ízben módosított – 

Társulási Megállapodást a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás X/4.1. 

pontja alapján közös megegyezéssel 2015. december 31.-i hatállyal megszűntetik.  

 

II.  

 

Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselőtestülete általi 

elfogadásával az önálló jogi személyiségű: 

 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

- melynek székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. sz., továbbiakban: Társulás –  

 

2015. december 31.-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a 

volt tagi Önkormányzatok.  



25 
 

 

1. A Társulás által ellátott feladatok teljesítésére 2016. január 1-napjától a tagi 

Önkormányzatok önállóan, illetőleg általuk létrehozott társulás útján kötelesek.  

 

 

2. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2015. december 31. -

napjáig vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  

 

3. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 

4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval 

kapcsolatos feladatokat a Bicskei Polgármesteri Hivatal készíti el.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a I. és II. pontban foglalt döntéseket 

tartalmazó a Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodás aláírására. 

 

III.  

 

A Képviselőtestület dönt arról, hogy amennyiben az I. pontban felsorolt valamennyi 

Önkormányzat a Társulás közös megegyezéssel történő megszűntetésére nézve határozatát 

nem hozza meg, azaz a Társulás közös megegyezéssel 2015. decmeber 31.-napjával nem tud 

megszűnni, úgy az Mötv. 89. § (1) bekezdése s a Társulási Megállapodás X/3. pontja alapján 

2015. december 31.-napjával a Társulásból kiválik.  

 

 

IV.  

 

A Képviselőtestület felkéri: 

 

1. a polgármestert, hogy a Társulást a döntésről értesítse.  

 

 Felelős:   Pálffy Károly  

    polgármester 

 Határidő:  döntést követő 5 munkanap 

 

2. a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát, s a Társulási 

Tanács elnökét valamennyi a fentiekben foglaltak végrehajtását szolgáló intézkedés 

megtételére s az I. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületei döntését 

követően Ávr. 167/C. §. (3) bekezdés b) pontja alapján a Társulás Magyar 

Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásából való törlése iránti kérelem benyújtására. 

 

V. 

 

A Képviselőtestület a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetése 

ügyében meghozott 91/2015. (IV.29.) számú határozatát egyidejűleg visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

18. Napirend: 
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Tusnádfürdőnek nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly kéri dr. Révész Zoltánt, hogy ismertesse a támogatások elszámolásával 

kapcsolatos előterjesztéseket. Az előterjesztéseket a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és 

elfogadta.  

 

Dr. Révész Zoltán: Tusnádfürdőnek, a Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft-nek, a Bicskei 

Barátok Egyesületnek, az Összefogás Bicskéért Egyesületnek valamint a Barátság 

Horgászegyesületnek nyújtott támogatások elszámolásáról van szó. A pénzügyi iroda 

megvizsgálta a beszámolókat és pénzügyi-szakmai szempontból elfogadásra javasolja őket. 

Kéri az elszámolások elfogadását.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

207/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Tusnádfürdő Önkormányzat támogatás elszámolása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tusnádfürdő Önkormányzat részére 

nyújtott 200.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

19. Napirend 

A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. támogatásának elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki a Bicskei Üdülőtábor 

Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás elszámolását elfogadja, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

208/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. támogatásának elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. részére 

nyújtott 450.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

20. Napirend 

A Bicskei Barátok Egyesület támogatásának elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki a Bicskei Barátok 

Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolását elfogadja, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

209/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicske Barátok Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Barátok Egyesület részére nyújtott 

300.000-Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

21. Napirend 

Az Összefogás Bicskéért Egyesület támogatásának elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki az Összefogás Bicskéért 

Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolását elfogadja, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

210/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Összefogás Bicskéért Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Összefogás Bicskéért Egyesület részére 

nyújtott bruttó 768.350,- Ft és az 537.00,- Ft vissza nem térítendő támogatások 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

22. Napirend 

A Barátság Horgászegyesület Bicske támogatásának elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki a Barátság 

Horgászegyesületnek nyújtott támogatás elszámolását elfogadja, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

211/2015. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Barátság Horgászegyesület Bicske támogatásának elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Barátság Horgászegyesület részére 

nyújtott 144.946,-Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 



29 
 

Felelős: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester: a Bicskei Barátok Egyesület összeállításában mindenki előtt 

található egy könyv 30 éves jubileumi fennállásuk alkalmából. Ezzel is megköszönik az 

önkormányzatnak a segítő hozzáállást.  

 

 

23. Napirend 

Képviselői bejelentések 

 

Heltai Zsolt képviselő sérelmezi, hogy az április 29-i bejelentésére választ nem kapott. A 

napokban az esőzések után ismételten bejárta a várost. A Tatai útról közelítve a várost, a 

Kisfaludy utca végén lévő tábláról beszél. (Megszépítettük városunkat.) Kéri a tábla előtt a 

sövény lenyírását, hogy a tábla látható legyen. A Tatai és Szent István út esőzés után 

állapotára hívja fel a figyelmet. A Szent István úton továbbhaladva a parkolóban van olyan 

kátyú, amelyben elfér egy autó. Elhiszi, hogy a város némelyik része megszépült, de vannak 

olyan részek, ahol nem történt semmi. A Bicske Szíve Parkban lévő tóépítésről beszél. A 

maradék gödörbe megjelentek a sitt-lerakások. Az ebtelep kérdését továbbra is fontosnak 

tartja. A városban olyan legendák terjednek, hogy már nem lehet eldönteni az ebtelepen, hogy 

a kutya vagy a patkány a nagyobb.  

 

Pálffy Károly: elnézést kér a válasz miatt. A héten meg fogja kapni a jelenlegi kérdéseire is 

válaszolva Heltai Zsolt. 

 

Dr. Bourgla Ossamah a mozival kapcsolatos fejlesztésről érdeklődik. Nem kellett volna már 

átadni a mozit? A nagyállomás környéke, illetve a felgyülemlett por kérdésében tud-e tenni 

valamit a város? Tudnak-e tenni annak érdekében, hogy a por ne árassza el az ott élőket? A 

menekültekkel kapcsolatban szeretné, ha a város rendelkezne olyan információs egységgel, 

melyen keresztül a lakosság tájékozódhat. Gondol itt arra, hogy mennyi pénzt kapnak? 

Mennyi pénzt keresnek? Milyen ellátásban részesülnek? Milyen betegségeket terjeszthetnek? 

stb. A lakosság szeretne több információhoz jutni. Nem lehet a bicskei menekülttábor 

túlterheltségén csökkenteni? Ezek a dolgok válaszokat igényelnek a lakosság megnyugtatása 

érdekében.  

 

Pálffy Károly elmondja, hogy május 28-án tartott egy megbeszélést, melyre a megfelelő 

hatóságok és szervek kerültek meghívásra. Erről beszámolt a két ülés közötti beszámolóban. 

Erre a pártok vezetői is meghívást kaptak. Sajnos csak egy párt képviseltette magát. Ezen a 

megbeszélésen elhangzottak olyan dolgok, melyek megnyugtatóak a város számára. A 

befogadó állomástól, illetve a Bevándorlási Hivataltól fog kérni egy tájékoztatót, amelyet meg 

fognak jeleníteni a honlapon és az újságban is.  

 

Dr. Bourgla Ossamah hozzáteszi, hogy szívesen részt vett volna a megbeszélésen. Amikor 

ad-hoc jelleggel, egyik napról a másikra szerveznek eseményeket, akkor nem biztos, hogy 

azért nem jelentek meg, mert nem akartak, hanem mert más elfoglaltságuk volt. Ha időben 

értesülnének mindenről, akkor részt is tudnának venni a rendezvényen. A lakosságot kell 

megnyugtatni.  

 

Pálffy Károly jelzést sem kapott arról, hogy nem tudnak megjelenni a megbeszélésen. A 

hirtelen összehívásnak a Magyarországra irányuló nagyobb mozgások megjelenése volt az 

oka. A mozival kapcsolatban elmondja, hogy a pályázati határidő meghosszabbításával június 
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végén jár le a kivitelezés határideje. Az átadás-átvételi folyamatok zajlanak jelenleg. Szeretne 

egy méltó átadási eseményt létrehozni. A mozi épülete mindig is a fiatalok közösségi tereként 

működött. A fiatalokkal együtt kívánja átadni az ingatlant használatra, hogy ők is bele 

tudjanak szólni abba, hogy milyen programok legyenek a városba. A terv az volt, hogy a 

fiatalok számára is legyen egy hely, ahol kulturált módon lehet szórakozniuk, hiszen ez a 

lehetőség elég rég óta Bicskén nem adott. 

 

Dr. Bourgla Ossamah a nagyállomás környékével kapcsolatban kér még tájékoztatást.  

 

Pálffy Károly: a nagyállomás környékét, illetve a rakodó területét folyamatosan a BGSZ 

locsolja azért, hogy ne legyen por. Folyamatosan egyeztet a szállítóval a megoldás érdekében. 

A beszállítót próbálja abba az irányba terelni, hogy a Móricz Zsigmond utcai részt minél 

kevesebbszer használja a közlekedése során, illetve nagyobb szemcséjű frakció elhelyezését a 

por csökkentése érdekében. Ha bármilyen olyan megoldást találnak, mely javulást jelent, azt 

azonnal jelezni fogja.  

 

Heltai Zsolt a Szent István utcai parkolóval kapcsolatban egyeztetett az ott élő vállalkozó 

emberekkel. Az autósbolt tulajdonosa anyagilag is nyújtana támogatást, hogy rendeződjön a 

dolog. A város életében ez megengedhetetlen, amikor táblákon azt hirdetik, hogy szebbé 

tették a várost.  

 

Pálffy Károly polgármester meg fogja keresni a vállalkozót. További hozzászólás hiányában 

a nyílt ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 

 


