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JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendkívüli nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2015. július 31. 13 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Máté János Szilárd képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Fritz Gábor hatósági irodavezető 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Kósa László Bicske Városi TV  

Molnár Enikő Pü. és Költségvetési Iroda vezető 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Dr. Hekman Tibor referens 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket.  Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Máté János 

Szilárd képviselő jelezte az ülésről történő távolmaradását. A meghívóhoz képest egy plusz 

napirendi pontot kér felvenni, a 136-os számú előterjesztést, a katolikus temető kerítésének 

építésével összefüggő kérdésekről. Azért kell, hogy az építés tovább folytatódhasson. 

Kérdezi, hogy a kiküldött napirendi pont és a plusz napirendi pont felvételével a napirendet 

elfogadják-e.  Aki elfogadja, kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 

az alábbi napirendet:  

 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

241/2015. (VII. 31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 2015. július 31-i rendkívüli nyílt ülés napirendjének elfogadása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 31-i rendkívüli nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1) A bicskei köznevelési intézmények működtetésével összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

2) Az orvosi ügyelet működtetésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

3) A hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

4) A Bicskei Művelődési Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

5) Az 1. sz. főút bicskei körforgalmi csomópontjának növénytelepítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

6) Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére közbeszerzési eljárás megindításáról  

Előterjesztő: polgármester 

7) A katolikus temető kerítésének építésével összefüggő kérdésekről 

    Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend 

A bicskei köznevelési intézmények működtetésével összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester. átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek az előterjesztés 

ismertetésére. 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: június 6-án döntött arról a képviselő-testület, hogy a korábbi 

szisztémának megfelelően a hozzájárulás befizetésével az állam vállalja magára a köznevelési 

intézmények működtetését. Időközben megérkezett a három miniszter együttes döntése, 

melynek értelmével a jelenlegi hozzájárulással megegyező mértékben, 12.344 eFt/hó díjban 

kerülne megállapításra a hozzájárulás. A határidő 8 napos és jogvesztő. A határozat határozati 

javaslat a kormányrendeletnek megfelelően készült el, erre tesznek javaslatot.  

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. 
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Dr. Bourgla Ossama: jegyző úr azt mondta, hogy ugyan annyi volt a díj. Ez ugyanannyi, 

mint eddig volt?  

 

Dr. Révész Zoltán: igen, ez nem változott.  

 

Pálffy Károly: megállapítja, hogy 11 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a 

határozati javaslatot.   

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodom  

 

Az elfogadott döntés: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

242/2015. (VII.31.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei köznevelési intézmények működtetésével összefüggő kérdésekről A 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (6) 

bekezdése alapján meghozott döntésről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (6) bekezdésében 

foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 

saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami intézményfenntartó 

központ általi működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja. 

Határidő: 2015. július 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

2. Napirend 

Az orvosi ügyelet működtetésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

Pálffy Károly polgármester kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: Korábbi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy 

közbeszerzési eljárást indít az orvosi ügyelet ellátására szeptember 1-től és a jövőben a 

társulás megszüntetésével az érintett önkormányzatokkal megkötött feladatellátási 

megállapodás alapján működteti az orvosi ügyeletet. Jelenleg ez így működik Vértesboglár, 

Bodmér, és Csákvár vonatkozásában. Ezen megállapodás jóváhagyása az előterjesztés egyik 

tárgya, a másik a településekre vonatkozó körzet megállapítása, ami az új egészségügyi 

alapellátásáról szóló törvény alapján szükséges. E rendelet a települések jóváhagyó döntései 

után lenne megalkotható. 

Pálffy Károly polgármester: megnyitná a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, annyit 

szeretne a képviselő társaknak megemlíteni az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy a 
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pályázatoknak, az orvos ügyelet ellátására a pályázat benyújtásának határideje az hétfőn 10 

órakor lesz, bízik abban, hogy kapnak olyan ajánlatokat, akik megfelelően és szigorúan a 

betegek megelégedésére fogják végezni ezt a feladatot. Kéri a képviselő társakat, aki egyetért 

az előterjesztéssel, kéri jelezze.  

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodom  

 

Az elfogadott döntés: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

243/2015. (VII.31.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az orvosi ügyelet működtetésével összefüggő kérdésekről 

 

I. Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján, az 

Mötv. 13. § 4. pontjában s – a 2015. augusztus 1-napjától hatályos – az „egészségügyi 

alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott az 

egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti 

közszolgáltatási feladat-ellátására, mint Megbízott 2015. szeptember 1-i kezdő hatállyal, 

határozatlan időtartamra feladat-ellátási szerződést köt az alábbi Önkormányzatok 

Képviselőtestületeivel, mint Megbízottakkal: 

 

1. Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testületével 

2.  Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületével 

3. Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületével 

4. Óbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületével 

5. Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületével 

6. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

7. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületével 

8. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületével 

9. Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

10. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületével 

11. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületével 

12. Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

13. Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

14. Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

 

 

II. A képviselő-testület a háziorvosi és házi gyermek orvosi ügyeleti közszolgáltatási 

kötelező feladat ellátására vonatkozó Feladat-ellátási szerződést a határozat 1. számú 

mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja, felhatalmazva a polgármestert annak 

aláírására. 
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III.     A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy  a háziorvosi és a házi gyermekorvosi 

ügyeleti  körzetek megállapításáról szóló rendelet tervezetét véleményezésre küldje meg az 

ügyeleti rendszerben résztvevő önkormányzatok számára. 

 

 

IV. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

 Felelős:  Pálffy Károly 

  polgármester 

 Határidő: 2015. augusztus 31. 

 

 

3. Napirend: 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer működtetésével 

összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester megkéri a jegyzőt az előterjesztést ismertesse.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: Bicske tagja a Duna-Vértes Köze Társulásnak. Az önkormányzat 

a társulási megállapodásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-

0002 pályázat keretében megvalósuló létesítményeket, eszközöket igénybe fogja venni. Ez a 

legtöbb közszolgáltatási szerződésben is benne foglaltatik. Van egy kötelezettség arra 

vonatkozóan, hogy ezeket a létesítményeket használni kell. Ez jelenleg többletköltséget 

igényel a Zöld Bicske Nonprofit Kft. és a többi szolgáltató részéről is, aki ebbe a rendszerben 

érintett. Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a képviselő-testület utasítsa az ügyvezetőt, 

hogy a várható 15-20 millió Ft hiány ellenre is kösse meg a szerződést a tatabányai céggel a 

hulladék beszállítására. Mindazonáltal megjelent egy kormányhatározat, mely foglalkozik a 

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer finanszírozási és intézményi 

kérdéseivel. A Nemzeti Fejlesztési miniszternek és a Környezetvédelmi miniszternek 

szeptemberbe egy intézkedési tervet kell kidolgozniuk ezen problémák megoldására. 

Várhatóan valamilyen kompenzáció révén ez a hiány vissza fog jönni a kft-hez. Ehhez kérik a 

hozzájárulásukat.  

 

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

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő: nem érti, miért kerül többe? Ugyan azt a feladatot fogja 

ellátni, mint eddig. 

 

Pálffy Károly polgármester: A hulladékgazdálkodás úgy történik, hogy összeszedik a 

szemetet, elviszik egy lerakóba és kiborítják. Most viszont hulladékkezelés lesz. 2004-ben jött 

létre ez a hulladékgazdálkodási társulás, úgy oldják meg a hulladék kezelését, hogy az minél 

környezetkímélőbb legyen. Az akkori előírásoknak megfelelően dolgozták ki ezt a rendszert, 

melyet az évek során ezt többször átdolgoztak. Most eljutottak arra a szintre, hogy 

megvalósult Tatabányán a hulladékválogató létesítmény, valamint a hulladéklerakó. Több 

mint 80 település tag, minden egyes település kötelezte magát arra, hogy attól a pillanattól 

kezdve, amikor ez a rendszer megnyitja kapuit, az összes hulladékát oda szállítja. Azóta 

változtak a hulladékgazdálkodási rendszerek is, kiléptek belőle a magánvállalkozók, mára 

többségében önkormányzatok, vagy állami tulajdonú hulladékgazdálkodó cégek vannak 
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benne. Anno arról volt szó, amikor ez a pályázat beadásra került, hogy két nagy település 

nagy szolgáltatója az akkori AVE Tatabánya és a Saubermacher-Bicske Saubermacher 

háttérrel fogja ezt a rendszert üzemeltetni. Ők fogják a költségeket is viselni. Időközben 

mindkét szolgáltató kilépett ebből a rendszerből. Elhagyták az összes önkormányzatot. Most, 

mire elkészült ez a korszerű és komoly hulladékválogató rendszer, azon a díjon, amit a 

szolgáltató a lakosságtól beszed, az ebben a formában nem valósítható meg. Viszont a 80 

település több mint 13 milliárd forint EU-s támogatást hívott le. Ahhoz, hogy ezt az Uniós 

támogatást ne kelljen visszafizetni, meg kell valósítani ezt a projektet. Ennek az utolsó lépése, 

hogy a megépült hulladékválogatót próbaüzemben kipróbálnák. Itt tartanak most. Azóta jelen 

pillanatban 4 szolgáltató van, aki szállítja a hulladékot és önkormányzati tulajdonban van. A 

próbaüzem alatt 13.500 Ft/tonna díja lesz a hulladék kezelési díja. Folyamatos tárgyalásban 

vannak egyrészt a minisztériumokkal, hogy kompenzálják be a hulladékszállító cégeknek ezt 

a veszteségét, másrészről az előterjesztés 3-di bekezdése arról szól, hogy egy egyszeri 

tagdíjfizetéssel (135 Ft/fő) ha ez a kormányzati kártalanítás nem tud megvalósulni, akkor 

egyszeri tagdíjbefizetéssel a tagönkormányzatok a hulladékszállító cégeknek a veszteségét azt 

átvállalja. Jelenleg 4 cég kérné a kártalanítást, de ha nem valósul meg, akkor az összes 

településnek helyt kell állnia. A veszteség vagy a kompenzációval, vagy az egyszeri 

tagdíjfizetéssel lenullázható. Nem lesz a végén veszteség a Zöld Bicskénél. 

 

Heltai Zsolt képviselő: polgármester úr mondta, hogy kötelezte magát a korábbi két 

szolgáltató arra, hogy ő fogja szállítani a hulladékot. Szerződésben kötelezte magát ez a két 

cég, ennek, hogy ők kiléptek lett-e jogi következménye, mert olyan nincs, hogy valahol a 

felelős elvész. Mindig mindenhol meg van a felelős, meg kell találni most is. Azt hiányolja, 

hogy nincs felelős. Keressék meg a felelőst.  

 

Pálffy Károly polgármester válasza, hogy amióta belekerültek ebbe a rendszerbe, ő is és 

Tatabánya polgármestere is azt próbálja keresni, hogyan lehet megoldani a megörökölt 

problémát. Most azt a problémát kell megoldani, hogy ne kerüljön sor a visszafizetési 

kötelezettségre. Bicskének 450 millió Ft-os visszafizetési kötelezettsége lenne, ha ez a 

szerződés nem jön létre.  

 

Heltai Zsolt képviselő: tökéletesen egyetért a polgármester úrral, hogy meg kell szavazni, 

meg is szavazza, mert ebben a helyzetben vannak, csak azt látja, hogy a közpénz a legdrágább 

pénz, legjobban kell rá vigyázni. Után kell menni, hogy ki a hibás. Kéri tájékoztassák hová 

jutottak, hogy ki a felelős. Természetesen megszavazza az előterjesztést.  

 

Pálffy Károly polgármester: minden információt megoszt a képviselőkkel, ami a tudomására 

jut.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: két kérdése van, az egyik, hogy ez csak a próbaüzemelésre 

vonatkozik? A rendes üzemelésnél mi lesz? Ugyanannyiba fog kerülni? A másik, azért az 

nem szép dolog, hogy olyan díjakkal akarták dolgoztatni a AVE  és a Saubermacher-Bicske 

kft-t, ami nem volt rentábilis. Most rájuk fogni, hogy aláírtak egy szerződést és itt hagyták a 

többieket, ez nem szép. Ők kiszámolták, hogy nekik ez nem éri meg. Amennyi a 

rezsicsökkentésből maradt, abból nem tudtak dolgozni. Kiszálltak az üzletágból. Így az 

önkormányzatok átvették. Nem ők a felelősök, csak ezt szerette volna mondani.  

 

 

Pálffy Károly polgármester: nem a multinacionális cégek érdekeit nézi, a bicskeiek érdekeit 

szeretné szem előtt tartani. A próbaüzemet a kivitelező cég végzi, aki a számla jó részét állja. 
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Ezért kapták meg a miniszterek az a feladatot, hogy készítsenek egy tervet, hogy mit lehet 

kezdeni ezzel a rendszerrel. Még nem beszélnek arról, hogy a próbaüzem után mi lesz.  

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő: köszöni. 

 

Heltai Zsolt képviselő: az hogy lehet, hogy most Inotára szállítják a szemetet és ez olcsóbb, 

mint ha Tatabányára vinnék? 

 

Pálffy Károly polgármester: nem a gödörbe borítják a hulladékot, hanem a 

hulladékválogatóra teszik, frakciókra szétszedik. Az ott keletkező frakciók bizonyos 

szempontból felhasználhatók. A probléma az az, hogy az égetni való hulladékot nem hajlandó 

senki sem átvenni Magyarországon. Csak töredékét veszik át bizonyos összeg fejében. Ingyen 

kapott hulladékért az égetőben is pénzt kérnek.  

 

Bárányos József képviselő: néhány megjegyzése lenne. Az első, hogy 2004-ben egy teljesen 

más jogszabályi környezet volt. Szerinte nem lehet összehasonlítani a 2004-et 2015-tel. Az 

egész világ az újrahasznosítás felé halad. Tehát több szót nem érdemes erre fordítani. 2015-

ben Magyarország se afelé haladjon, hogy egy nagy gödörbe kiborítják a szemetet és onnantól 

letudták a dolgot. Tehát próbálják megoldani, hogy a hulladék 60-80 %-a hasznosítható 

legyen. A harmadik, hogy olyanról beszélnek, fölöttük áll, ha az előterjesztést elolvassák a 

képviselő társak, akkor láthatják, hogy van egy érvényes kormányhatározat, amely 

szeptember 15-ig ad határidőt két miniszternek arra, hogy ezt az áldatlan helyzetet kezelje. 

Hiszen drágább feldolgozni a szemetet, mint egy gödörbe beleborítani. Nem ez az egyetlen 

hulladékválogató és feldolgozó, ami egy uniós projekt kapcsán egy ilyen speciális helyzetbe 

került az országban. Ő is köszöni a képviselőtársak támogatását, úgy gondolja, hogy 

támogatni kell, van egy rövid átmeneti időszak és kormányzati szinten kezelni fogják a 

helyzetet. Nem gondolja, hogy 15 milliárdos beruházásokat fognak veszni hagyni. Köszöni a 

szót.  

 

Heltai Zsolt képviselő: drágább szétválogatni a szemetet, mint beönteni egy gödörbe, viszont 

az égetni való hulladékon kívül egy jó rész műanyag, ami a válogatás során ismételten 

értékesítésre kerül nem is kevés pénzért. A mélygödörnek meg nincsenek bevételei. Ezt tudja 

mondani.  

 

Pálffy Károly polgármester felteszi szavazásra a kérdést. Kéri aki támogatja a határozati 

javaslatot jelezze.  

 

 A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodom  

 

Az elfogadott döntés: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

244/2015. (VII.31.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer működtetésével 

összefüggő kérdésekről 
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Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer működtetésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést. 

1. A képviselő-testület a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 100%-os tulajdonosaként - utasítja a 

társaság ügyvezetőjét, hogy kösse meg a beszállítói szerződést a Tatabányai Regionális 

Hulladékkezelő Központ próbaüzemét lefolytató a Társulás 100%-os tulajdonában lévő Zöld 

Jövőnk Hulladékhasznosító Kft-vel. 

2. A képviselő-testület a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-

1.1.1./2F/09-11-2011-0002 projekt keretében megvalósuló Tatabányai Regionális 

Hulladékkezelő Központ sikeres próbaüzeme érdekében, a Társulási Tanács ez irányú döntése 

esetén vállalja Bicske város vonatkozásában a 134 Ft/lakos összegnek megfelelő rendkívüli 

tagdíj befizetési kötelezettség teljesítését. A képviselő-testület a szükséges 1.627.769 Ft 

forrást 2015. évi költségvetése beruházási és pályázati céltartalékának kerete terhére 

biztosítja. 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer működtetési, finanszírozási problémáinak megoldása 

érdekében tárgyalásokat folytasson az érintett szervezetekkel. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. november 10. 

 

4. Napirend 

A Bicskei Művelődési Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester megkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a Székesfehérvári Törvényszék a vonatkozó végzése miatt 

szükséges az alapító okirat módosítása, dr. Kelemen Péter ügyvéd elkészítette a módosított 

alapító okirat tervezetét, javarészt jogszabályi hivatkozások kerülnek módosításra, hasonlóan 

a többi közalapítványhoz. Ennek kéri a jóváhagyását.  

 

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

szavazzanak.  

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodom  

 

Az elfogadott döntés: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

245/2015. (VII.31.) számú képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: A Bicskei Művelődési Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Székesfehérvári Törvényszék 20. Pk. 

62476/1977/70. sz. végzése alapján 

 

1. Bicskei Művelődési Közalapítvány alapító okiratát módosítja, 

2. a kurzívval jelölt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat 

melléklete szerint elfogadja, 

3.) felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, 

4.) a bírósági nyilvántartási eljárás lefolytatásával megbízza Dr. Kelemen Péter ügyvédet. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 10. 

 

 

5. Napirend 

Az 1. sz. főút bicskei korforgalmi csomópontjának növénytelepítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester átadja a szót a jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: Bicske egyik kapujának, a körforgalom megszépítésére tesznek 

javaslatot. A növénytelepítési terv az előterjesztés mellékletét képezi. A becsült költség 

jelenleg 1,5 MFt.  

 

Pálffy Károly polgármester: megnyitná a napirend felett a vitát.  

 

Igari Léna képviselő: szeretné megkérdezni, hogy ez a 1,5 MFt pontosan mit takar. Ez egy 

aprócska tétel, de ő túlárazottnak látja ezt a projektet. Ez csak a növénybeszerzés? Vagy a 

növénybeszerzést, ültetést és a tervezési munkát? 

 

Dr. Révész Zoltán: a teljes megvalósítást. A későbbiek folyamán a BGSZ tartaná karban.  

 

Igari Léna képviselő: végzett egy gyors számítást annak a kertészetnek, annak a felcsúti 

kertészetnek az áraival, amelyik ezt kivitelezni fogja. 460.000,- Ft-nak jött ki a növények ára. 

A kertészet áraival számolt és ha azon felül ugyanennyit számolnak kivitelezésre az újabb 

460.000,- Ft… 

 

Pálffy Károly polgármester: mivel nincsenek árajánlataik, ezért ez keretjelleggel szavaznák 

meg. Természetesen három megfelelő ajánlatot kérnek különböző kertészetektől. A 

legkedvezőbb ajánlatot fogják elfogadni.  

 

Heltai Zsolt képviselő: el kellene menni a virágpiacra vásárolni, kellene 150 eFt-ért virágot 

venni, nagyon sokat fognak kapni érte és a közmunkásainkkal meg gyönyörűen 3-4 nap 
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helyre lehetne tenni. Nem gondolná, hogy mindenhova milliós tételben kellene gondolkodni 

és külsős cégeket kellene bevonni.  

 

Pálffy Károly polgármester: nagyon örülne, ha ezt így meg lehetne valósítani, ahogy 

képviselő társa elmondta. Nem ilyen egyszerű. Kertészeti szakértelmet igényel a kivitelezés 

irányítása. Sajnos ez nem áll rendelkezésre a Gazdasági Szervezetnél. Másrészről pedig ilyen 

formában járul hozzá a közút, hogy kertészetileg megfelelő kivitelezés történjen.  

 

Heltai Zsolt képviselő: még képviselői munkája legelején megvizsgálta a Bicske Szíve 

Parkban, ha jól emlékszik 7 MFt-ért, a faültetést. Ott szakértelemmel rendelkeztek az ültetők? 

El kéne menni oda, kiszáradtak.  

 

Pálffy Károly polgármester: kérdése, hogy hogy kerül ez most ide? Ehhez az 

előterjesztéshez. Nem ez a tárgya. Másrészről nem tudja megmondani akkor mennyibe 

kerültek a fák. Nem emlékszik, hogy 7 MFt lett volna. Alpolgármester asszonynak adja át a 

szót.  

 

Bálint Istvánné alpolgármester: A kiszáradt fákhoz annyit, hogy garanciában ki lesznek 

cserélve. A kivitelező látta, hogy a fák erre a sorsra jutottak és ingyen és bérmentve ezeknek a 

cseréje megtörténik. A Bicske Szíve Park fái helyreállításra kerülnek.  

 

Heltai Zsolt: köszöni. 

 

Pálffy Károly polgármester: nincs eldöntve, hogy ki végzi a munkát, ez az összeg 

keretjelleggel van meghatározva, maximum ennyi, hogy bele kell férjen ebbe az összegbe. Az 

fogja csinálni, aki a legkedvezőbb árat fogja adni. 

 

Heltai Zsolt képviselő: ahogy képviselő asszonyt idézi, kis léptékű a város költségvetésében 

ez a kérdés, nem lehetne azt, hogy ebbe a kisléptékű költségvetésbe szabadjára engedik a 

versenyszellemet, és nem meghívás alapján nyílt pályázattal jöhetne bárki, aki kertészeti céget 

vezet, had’ pályázzon és akkor egy valós képet kapnának a piaci árakról. Ne a szokásos három 

árajánlatos módszert kövessék. Most az egyszer nézzük meg hátha jobb árat kapnak.  

 

Pálffy Károly polgármester: nem gondolná, hogy más árat kapnának.  

 

Heltai Zsolt képviselő: köszöni.  

 

Bárányos József képviselő: felhívja a képviselők figyelmét, hogy keretjelleggel szól az 

előterjesztés. Elkülönítenek ennyi pénzt a költségvetésbe és majd az árajánlat függvényében 

meglátják, mibe kerül.  

 

Pálffy Károly polgármester: feltenné szavazásra a napirendet.  

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodom  

 

Az elfogadott döntés: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

246/2015. (VII.31.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az 1. sz. főút bicskei körforgalmi csomópontjának növénytelepítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Bicske, 1. sz. főút- 1104.j. út- 11119. j. utak körforgalmi csomópontjában a 

középsziget növénytelepítését határozza el a Plant-Orient 2002. Kft. által készített – 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatósága által jóváhagyott – 

növénytelepítési terv alapján, 

2. a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötendő megállapodás aláírására felhatalmazza a 

polgármestert.  

3. felhatalmazza a polgármestert a kivitelező kiválasztására és a kivitelezési szerződés 

megkötésére, 

4. a növénytelepítés forrásaként 1.500.000 Ft-ot biztosít 2015. évi költségvetésében a 

beruházási tartalékkeret terhére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 31. 

 

 

6. Napirend 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére közbeszerzési eljárás megindításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester: átadja a szót a jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: 2014. év végén a vonatkozó BM rendelet és a pályázat alapján 

került aláírásra támogatási szerződés, melynek alapján a pályázat műszaki tartalma szerint 17 

kamerával bővülne a jelenlegi rendszer. A kamerák helyszíneit részben pontosították, mivel a 

korábbi kamerafejlesztések keretében valahol már megvalósult a kiépítés az adott a ponton. 

Az előterjesztés a közbeszerzési eljárás elindításáról szól, jelenleg még nincs meg a végleges 

közbeszerzési dokumentáció. Ezért nem került az előterjesztéshez csatolásra. Vannak még 

egyeztetések a Telekommal és az E-ON-nal az áramellátás biztosításával kapcsolatban. A 

határozati javaslat alapján kéri a döntés meghozatalát.  

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Bárányos József képviselő: a telepített kamerák helyszínei kettő kivételével lefedik 

gyakorlatilag a Bicskére bevezető utakat, de nem látja benne a Kanizsai utcát és a Szent 

László utcai lejáratot a főútról. Ez a kettő okkal nincs benne, nem tartják szükségesnek, vagy 

pedig véletlenül.  
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Pálffy Károly polgármester: ezen a két ponton jelenleg is van kamera, sőt a bevezető jó 

részén vannak. Ezek most plusz megerősítések lennének ezeken a helyeken. Ezek a rendőrség 

részéről kerültek meghatározásra. 

 

b: ezek szerint a kisállomáson is van?  

 

Pálffy Károly: a kisállomáson két kamera van. Mindkét oldalon 1-1 kamera.  

 

Ivanics Imréné képviselő: csak egy észrevétele lenne. Látja, hogy a Csabdi-Mányi úti 

kereszteződés van megjelölve egy kamera kihelyezésére. A körforgalomnál van már kamera? 

Esetleg nem volna célszerű ezt a kamerát a tanuszoda melletti játszótérre áttenni?  

 

Pálffy Károly polgármester: Most úgy határozták meg, amit a pályázatban is leadtak, amit a 

rendőrség javasolt. Ők azt mondták, hogy ezek azok a területek, ami a bicskei lakosság 

biztonságát ezeken a pontokon tudják figyelni. A városban már eddig is működik 20 kamera, 

kiegészül ezzel a 17-tel, ez azt jelenti, hogy ha megvalósul ez a beruházás így már 37 kamera 

fog működni, mely majdnem lefedi Bicske területét.  

 

Ivanics Imréné képviselő: van ezen a játszótéren kamera? 

 

Pálffy Károly polgármester: nincsen, az uszodánál lesz egy mozgatható, ami azt is fogja 

figyelni.  

 

Ivanics Imréné képviselő: csak arra gondolt, hogy a gyerekek biztonsága érdekében, 1-1 

baleset kivizsgálásánál biztos jó lenne. Legalábbis megfontolandónak tartaná.  

 

Pálffy Károly: a későbbiekben, ha lesz rá lehetőség, akkor megnézik. Nem lát több 

jelentkezőt, akkor kéri szavazzanak.  

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodom  

 

Az elfogadott döntés: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2015. (VII.31.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére közbeszerzési eljárás megindításáról 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.CVIII. 

törvény 122. § (7) bekezdése a) pontja szerint közbeszerzési eljárást indít a közbiztonság 

növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM 

rendelet alapján elnyert támogatásból megvalósuló térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. 

A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 
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 B & T Perfect Security Kft. 

2016 Leányfalu, Mátyás király utca 10. A. ép. 

Adószám: 24701011-2-13. 

Cégjegyzékszám: 13-09-165875 

 I.C.S. Kft 

1113 Budapest, Dinnye utca 5 fsz. 1. 

Adószám: 10497612-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-074480 

 ATROX-MÉRNÖK Kft. 

2060 Bicske Barsi J. utca 30. 

Cégjegyzékszám: 07-09-106118 

Adószám: 13632960-2-072.  

2. A képviselő-testület a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli 

ki: 

 A Bizottság elnöke és egyben a közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Csúz 

Réka (ÉSZ-KER Kft.) 

 A jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Kelemen Péter 

 A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Molnár Enikő 

 A közbeszerzési tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Szabó Zoltán 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindítására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 14. 

 

7.Napirend: 

A katolikus temető kerítésének építésével összefüggő kérdésekről 

 

Pálffy Károly polgármester: átadja a szót a jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: egyházi beruházásban, önkormányzati támogatásban folyamatban 

van a katolikus temető kerítésének felújítása. A kivitelezés során sajnos későn derült ki, hogy 

a jelenlegi nyomvonal megtartásával egyes pontokon nagyon közel kerülnének a sírokhoz. 

Annak érdekében, hogy nehogy előforduljon, hogy a sírok megbontásra kerüljenek, a jelen 

határozat arról szól, hogy a képviselő-testület elvi hozzájárulását adná ahhoz, hogy a járda 

irányában kb. 30 cm-el a kerítés kijjebb kerüljön az adott szakaszon. Nagyságrendben 20 nm-

et jelent. Nem készült a tervezéskor geodéziai felmérés, ez jelenleg folyamatban van, a 

konkrét számokat a geodézia után tudják megkapni.  

 

Pálffy Károly polgármester: megnyitná a napirend felett a vitát. 

 

Heltai Zsolt képviselő: meg lesz keresve a felelős? Ki tervezte a kerítést?  

 

Pálffy Károly polgármester: kérték, hogy az egyház nevezze meg a felelőst. Az egyháztól azt 

a választ kapta, hogy nem tudják felelősnek tartani a tervezőt. Másodsorban viszont mindenki 

tudja, azért is adták a pénzt az egyházaknak, hogy a kerítéseiket rakják rendbe. A katolikus 

temető kerítése volt kritikus állapotú. Most a kerítés elbontásával derült fény arra, hogy anno 
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a temetkezés úgy folyt, hogy hozzá építették a kerítésnek a lábazatához a kriptákat, 

sírhelyeket nekidöntötték.  

 

Heltai Zsolt képviselő: a tervező a munkájáért felelősséget kell, hogy vállaljon. Ezt anyagilag 

nyugodtan lehet ezt kérni, hogy a városnak ez plusz költségébe kerül. Az üzleti világban ez 

így működik. Ha valaki elront valamit, azt vállalni kell a felelősségét.  

 

Pálffy Károly polgármester: mérlegelni kell, hogy az egyházat, tervezőt, vagy bárkit, aki az 

évtizedek során a sírját neki építette ennek a kerítésnek. Nem lát több jelentkezőt, kéri 

szavazzanak, aki támogatja a javaslatot kéri jelezze.  

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő képviselők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodom  

 

Az elfogadott döntés: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

248/2015. (VII.31.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A katolikus temető kerítésének építésével összefüggő kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elvi hozzájárulását adja, hogy a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő – 

bicskei 1397/3 hrsz-ú – temető kerítésének a Prohászka O. utcai kaputól délre eső 

szakaszán a kerítés a közterület legfeljebb 0,3 m szélességű igénybevételével épüljön 

meg. 

2. felkéri a beruházót, hogy készítsen a kerítésről és közterületi környezetéről geodéziai 

felmérést és ehhez kapcsolódó terület-kimutatást.  

3. a felmérés és terület-kimutatás ismeretében egyeztetést kezdeményez a temető 

tulajdonosával az esetlegesen szükséges telekhatár-rendezésről. 

 

Határidő: kiértesítésre: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester további hozzászólás hiányában megköszöni mindenki munkáját. 

Mindenkinek nagyon jó pihenés kíván a nyár hátralévő részére, jelezni szeretné, hogy az 

orvosi ügyelet kapcsán rendkívüli ülést kell hogy tartsanak a hónap végén amiben kiválasztják 

az új szolgáltatót, a rendkívüli nyílt ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 


