
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. december 17. 1600 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  
Pálffy Károly polgármester 
Bálint Istvánné alpolgármester 
Bárányos József képviselő 
Dr. Bourgla Ossamah képviselő (napirendi javaslat előtt érkezett) 
Ivanics Imréné képviselő 
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 
Máté János Szilárd képviselő 
Németh Tibor képviselő 
Sulyokné Guba Judit képviselő 
 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
Heltai Zsolt képviselő 
Igari Léna képviselő  
Szabó Attila képviselő 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Dr. Révész Zoltán jegyző 
Dr. Bacsárdi József aljegyző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Irodavezető 
Ónodi Szabó Lajos főépítész Bicske Építő Kft. ügyvezető 
Fritz Gábor hatósági irodavezető 
Fábián Róbert műszaki irodavezető 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 
Kósa László Városi TV 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgató 
Horváth Gergely PLANNER-T Kft. ügyvezető 
 
Pálffy Károly: köszönti a 2015. december 17-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket.  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Szabó Attila 
képviselő jelezte, hogy a mai képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni. A napirendi 
javaslat előtt megállapítja, hogy Dr. Bourgla Ossamah képviselő megérkezett, a képviselő-
testület 9 fővel határozatképes. Elmondja, hogy sajnálatos módon az utóbbi időben Bicskén és 
környékén megszaporodtak az autóbalesetek és ezáltal a halálos autóbalesetek száma is. Kéri 
a jelenlévőket, hogy egyperces néma csendben adózzanak azok emlékének, akik az elmúlt 
napokban Bicskén és környékén tragikus autóbalesetet szenvedtek.  
 

Jelenlévők egyperces néma felállással adóznak az autóbalesetekben elhunytak emlékének. 
 
Pálffy Károly: javaslatot tesz a napirendekre. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
napirendet elfogadja, 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 számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
az alábbi napirendet:  
 
Az elfogadott és tárgyalt napirend:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
392/2015. (XII. 17.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: A 2015. december 17-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 17-i rendkívüli, nyílt 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII.27.) rendelete 
felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

2) A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 17/2012. (III.30.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

3) A Bicskei Polgármesteri Hivatalban alkalmazott vezetői illetménypótlékról 
Előterjesztő: polgármester  
 

4) Az üzletek éjszakai nyitvatartásával összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester  
 

5) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével összefüggő kérdésekről 
Előterjesztő: polgármester  
 

6) A polgármester cafeteriájának megállapításáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

7) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Bicske Város Önkormányzata között 
kötött együttműködési megállapodás módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

Határidő: 2015. december 17. 
Felelős:  polgármester 
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1. Napirend 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII.27.) rendelete 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: az előterjesztés több alkalommal volt a képviselő-testület előtt. Most a 
legutolsó döntéseket kell meghozni. Az önkormányzat a felmerült módosítási igények miatt 
megrendelte a település 2009-ben elfogadott helyi építési szabályzatának felülvizsgálatát. A 
munka elvégzésére a PLANNER-T Kft-t bízta meg az önkormányzat. Hosszas előkészítő 
eljárás eredményeképpen a képviselő-testület az október 28-i ülésén lezárta a helyi építési 
szabályzat módosítás véleményezésére vonatkozó eljárási szakaszt és a tervezési 
dokumentáció, valamint az egyeztetési eljárás anyagai megküldésre kerültek a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi Osztálya részére, amely az Állami Főépítész hatáskörében jár el. 
Az Állami Főépítész véleménye december 1-jén megérkezett. Az Állami Főépítész kérte, 
hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
véleményét, amely határidőn túl érkezett, vegye figyelembe a képviselő-testület a HÉSZ 
módosítás a 116/E erdőrészlet – „Nyúlfogói dűlő” északi részén található terület 
vonatkozásában. A kért vélemény beépítésre került a szabályozásba. Az Állami Főépítész 
nem kifogásolta a megváltozott terveket, záró véleményében támogatta a HÉSZ módosítás 
testületi jóváhagyását. Jelzi, hogy a rendelet elfogadása előtt a Településszerkezeti Tervet kell 
határozatban módosítani. Megnyitja a napirend felett a vitát. Jelentkezőt nem lát. Megkéri a 
PLANNER-T Kft. vezetőjét annak összefoglalására, hogyan érkezetek el az utolsó lépéshez. 
 
Horváth Gergely: a lényeget polgármester úr összefoglalta. A történet régen kezdődött. Az 
eredeti módosítási igényekhez képest újabbak léptek be, ezért megismételt véleményezési 
eljárást kellett 1,5 éve lefolytatni. Idén eljutottak a véleményezési anyag összeállításáig. Az 
anyaggal kapcsolatban számos észrevétel, módosító javaslat érkezett az államigazgatási 
szervek részéről. Ezt követte azok végig tanulmányozása, és informális egyeztetés az Állami 
Főépítész úrral. Ezután hatósági egyeztető tárgyalás zajlott, az ott elhangzottakat és a 
képviselő-testület által is elfogadott véleményeket figyelembe véve az anyagot kiegészítették, 
pontosították és az beadásra került Állami Főépítész úr irodájára. A vasúti fejlesztések miatt 
több, legalább 25-30 egyeztetésen vettek részt, részben a vasút korszerűsítése, és az ahhoz 
kapcsolatos beruházás, az intermodális csomópont fejlesztés kapcsán. Az ilyen irányú 
módosításokat az Állami Főépítésznek is véleményezni kellett. Hosszadalmas egyeztetési 
folyamat végére került pont. Külön érdekesség volt, hogy az Erdészet több mint egy 
hónappal, a véleményezési határidőn túl ellenvéleményt küldött, amelyben felsorolt 9 
erdőrészletet, amivel nem értett egyet. Tételesen megvizsgálva kiderült, hogy az említett egy 
erdőrészlet – Nyúlfogói dűlő - kifogásolása jogszerű a részükről ellenvéleményként. A másik 
8-ből 4 olyan erdőrészlet volt, ami nem tartozik a most módosítandó területekhez, a másik 4 
olyan, amit korábbi levelükben már jóváhagytak. Mindezek előzményeivel terjesztették az 
Állami Főépítész úr elé ismételten a kiegészítéseket. Főépítész úr kiválóan átlátta a 
módosítást és megadta a teljesen pozitív egyetértő véleményét. Egyetlen mondata a lényeg, 
hogy a tervmódosítás a testület előtt jóváhagyásra előterjeszthető. 
 
Pálffy Károly: köszöni a tájékoztatást és az elvégzett munkát. Továbbra sem lát jelentkezőt.  
Elsőként a határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki a Településszerkezeti Terv 
módosítását elfogadja, jelezze. 
  
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
393/2015. (XII. 17.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII.27.) rendelete 
felülvizsgálatáról (településszerkezeti terv módosítása) 
 
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bicske Város közigazgatási 
területének a 2. sz. mellékleten lehatárolt területeire vonatkozó területfelhasználás-
változtatási, pontosítási igények miatt a város 281/2009.(VII.24.) számú határozattal 
jóváhagyott településszerkezeti tervének az adott területekre vonatkozó, a jelen határozat 2. 
sz. mellékletét képező tervlap szerinti módosítását elrendeli. 

2. Jelen határozat mellékletei: 

− 1. számú melléklet: Településszerkezeti terv módosításának leírása, 
− 2. számú melléklet: a módosításokat bemutató 2. sz. Településszerkezeti terv 

módosítása” című tervlap, 
− 3. számú melléklet: a területi terveknek való megfelelőség igazolása 

3. Jelen határozat a mellékletekkel együtt érvényes, azokkal együtt alkalmazandó. Az 
elfogadással egyidejűleg a 281/2009.(VII.24.) sz. önkormányzati határozat mellékletét 
képező, az igazgatási területet ábrázoló T-1 jelű településszerkezeti tervlap a módosítással 
érintett területeken hatályát veszti, helyébe a jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti 
megállapítások lépnek. 
 
Határidő: 2016. január 18. 
Felelős: Polgármester 
 
 
Pálffy Károly: a rendelettervezetet bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, jelezze. 

A napirendhez több 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 számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 
28/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

Bicske helyi építési szabályzatáról szóló 18/2009.(VII. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Napirend 
A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 17/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: felülvizsgálatra került a talajterhelési díj helyi szabályozásáról szóló rendelet. 
A rendelet-tervezet szintén október 28-án volt a képviselő-testület előtt. A rendelet-tervezetet 
a képviselő-testület véleményezésre bocsátotta. A Polgármesteri Hivatal a rendelet-tervezetet 
megküldte a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára, valamint 
a Megyei Önkormányzat részére. A rendelettel szemben senki sem emelt kifogást. 
Elfogadásra javasolják. Megnyitja a napirend felett a vitát. Jelentkezőt nem lát, ezért kéri a 
szavazást. Aki az előterjesztéssel egyetért, és a rendeletet elfogadja, 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 számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díj helyi szabályairól 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
3. Napirend 
A Bicskei Polgármesteri Hivatalban alkalmazott vezetői illetménypótlékról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény értelmében az önkormányzat 
helyi rendeletben vezetői illetménypótlékot állapíthat meg - a jegyzőket, főjegyzőket kivéve -
egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, melynek mértéke  10 000 fő feletti település 
esetében osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének legfeljebb 10 %-a, a 
főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének legfeljebb 15 %-a. A 
rendelet-tervezet a hivatalban az alábbi vezetői megbízásokat érinti: 

1. Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője, 
2. Hatósági Iroda vezetője, 
3. Műszaki Iroda vezetője. 

A pótlékkal kapcsolatos költségeket a 2015. évi költségvetésben a képviselő-testület 
jóváhagyta. Fentiek alapján javasolja a rendelet elfogadását. Megnyitja a napirend felett a 
vitát. Nem lát hozzászólást, ezért kéri a szavazást. Aki a rendelettel egyetért, 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 számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

A Bicskei Polgármesteri Hivatalban alkalmazott vezetői illetménypótlékról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
4. Napirend: 
Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a települési önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást kapott az üzletek 
éjszakai, 22 órától reggel 6 óráig tartó nyitva tartásával összefüggő többletfeladataihoz 
igazodó összegű felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályok megállapítására, és arra, hogy a 
befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint az üzlet működésével 
összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzését rendeletben szabályozza. A 
hivatal nem rendelkezik olyan humán, illetve technikai háttérrel, amely a tárggyal kapcsolatos 
esetleges részletes szabályozás esetében az ellenőrzésnek eleget tudnának tenni, ezért 
nemleges rendelet megalkotását javasolja. Amennyiben ki tudják a későbbiekben alakítani a 
közterület-felügyeletet, akkor ismételten érdemes felülvizsgálni a tárgykört és részletes 
szabályozást hozni. Megnyitja a napirend felett a vitát. jelentkezőt nem lát, ezért kéri a 
szavazást. Aki a rendelet-tervezettel egyetért, 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 számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
5. Napirend: 
A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetésével összefüggő kérdésekről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a képviselő-testület október 28-án és november 19-én tárgyalta a Kapcsolat 
Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. 
decembert 31-i nappal történő megszüntetésével kapcsolatos kérdéseket, úgy, hogy január 1-
jétől alapvetően megváltozik a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi környezete. A 
képviselő-testület és a Társulási Tanács meghozta a társulás megszüntetésével kapcsolatos 
döntéseket és megindította a szükséges eljárásokat arra vonatkozóan, hogy 2016. január 1-
jétől az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ intézményfenntartója Bicske Város 
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Önkormányzata legyen. Az engedélyezést végző Fejér Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy 
nem lehetséges január 1-ig kiadni azokat a működési engedélyeket, amelyek a 
finanszírozáshoz szükségesek lennének. Javasolja, illetve arra kéri képviselőtársait, azért hogy 
ne maradjon az intézmény finanszírozás nélkül, hogy 2016. június 30-ig a Társulás 
fennmaradását hosszabbítsák meg. Két határozatott kell hozni. Az első határozatban vissza 
kell vonni a megszüntetés megállapítására irányuló határozatokat, illetve új döntést kell hozni, 
hogy a Társulást 2016. június 30-ával szüntetik meg. Ma reggel társulási ülés került 
megtartásra. A négy résztvevő tagönkormányzat polgármesterei elfogadták, támogatták, hogy 
a Társulás maradjon meg június 30-ig, hogy a finanszírozással ne legyenek problémák. 
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért kéri a szavazást. Elsőként a 
fenntartóváltással összefüggő megszüntetés megállapítására irányuló határozat visszavonását 
javasolja. 
 
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 számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
394/2015. (XII. 17.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével összefüggő kérdésekről  

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 

a.)  a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetése tárgyában hozott 312/2015 (X.28.) számú határozatát,  

b.) az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ fenntartói, 
irányítói és alapítói jogosítványainak átvételéről szóló 327/2015 (XI.19.) számú 
határozatát  

c.) az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító 
okiratának módosításáról szóló 328/2015 (XI.19) számú határozatát 

d.) az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ egységes 
szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 329/2015 (XI.19) számú határozatát, 

e.) a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetésével összefüggő feladatokról szóló 381/2015. (XII. 02.) 
képviselő-testületi határozatát. 

A határozatok visszavonásával összefüggésben a képviselő-testület visszavonja a Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához B202 számú nyomtatványon az Egyesített 
Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ alapító okiratával kapcsolatban 
benyújtott, változásbejegyzésre vonatkozó, 2015 november 24-én benyújtott kérelmét. 

 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  2015. december 17. 
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Pálffy Károly: aki támogatja a Társulás 2016. június 30-ával történő megszüntetését, jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
395/2015. (XII. 17.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével összefüggő kérdésekről 
 

I.  
Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestülete: 
1. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületével,  
2. Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 
3. Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 

 
megállapodik abban, hogy a 2013. június 30. napján kelt  – két alkalommal 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 2016. június 30-i hatállyal megszűntetik.  
 

II.  
Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselő-testülete általi 
elfogadásával az önálló jogi személyiségű: 
 

Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás 

 
2016. június 30. napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt 
tagi Önkormányzatok.  
1. A Társulás által ellátott feladatok teljesítésére 2016. július 1. napjától a tagi 

Önkormányzatoknak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvényben és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. A társulási tanács úgy határoz, 
hogy a társulás által fenntartott költségvetési szerv az Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ - Kapcsolat Központ alapítói, irányítói, fenntartói, jogosultságait 
2016. június 30-i hatállyal teljes egészében átadja Bicske Város Önkormányzata 
részére.  

2. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2016. június 30. 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.  
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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/1.-3. pontban felsorolt valamennyi 
Önkormányzat a Társulás közös megegyezéssel történő megszűntetésére nézve határozatát 
nem hozza meg, azaz a Társulás közös megegyezéssel 2016. június 30. napjával nem tud 
megszűnni, úgy az Mötv. 89. § (1) bekezdése s a Társulási Megállapodás 11.3. pontja alapján 
2016. június 30. napjával a Társulásból kiválik.  
 

IV.  
 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy 
1. a Társulást a döntésről értesítse, 
2. tegyen meg minden szükséges intézkedést jelen határozatban foglaltak végrehajtására, 
3. 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, 

4. készítse elő a Társulás megszüntetéséhez és az Egyesített Családsegítő és Gondozási 
Központ –Kapcsolat Központ fenntartóváltáshoz szükséges iratokat. 

 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Polgármester  
 
 
6. Napirend: 
A polgármester cafetériájának megállapításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: az előterjesztés ismertetésére az előterjesztés készítőjének, dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek átadja a szót. 
 
Dr. Révész Zoltán: a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a közszolgálati 
tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. Ugyanezen törvény 225/L. § (1) bekezdése előírja, 
hogy a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára is ugyanazokat a szabályokat kell 
alkalmazni, mint a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre. A köztisztviselők esetében a 
cafetéria keret összege bruttó 200.000ft/fő/év. Jelen előterjesztés arról szól, hogy ugyanezen 
szabályok alapján kerüljön megalkotásra polgármester úr számára is. Polgármester esetében a 
munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja. Ugyanazon szabályrendszert kell 
alkalmazni, mint a hivatali dolgozók tekintetében is, így a Polgármesteri Hivatal cafetéria 
szabályzata kerül alkalmazásra. A cafetériáról már döntött a testület, a 2015. évi 
költségvetésbe is betervezésre került, a korábbi évekhez hasonlóan.  
 
Pálffy Károly: személyes érintettségére hivatkozással felkéri Bálint Istvánné alpolgármestert 
a napirend további folytatására, illetve a szavaztatás lefolytatására. 
 
Bálint Istvánné: kérdezi, hogy jegyző úr által felvetettekhez van-e kérdés. 
 
Dr. Bourgla Ossamah: kérdezi, hogy a 2015-ös évre vonatkozik a döntés. 
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Bálint Istvánné: a jövő évire, 2016-ra. 
 
Dr. Révész Zoltán: erre az évre és a jövő évre is. 
 
Dr. Bourgla Ossasmah: köszöni a választ. 
 
Bálint Istvánné: további hozzászólót nem lát, ezért kéri a szavazást. Aki polgármester úr 
cafeteriájával egyetért, szavazzon. 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő (Pálffy Károly polgármester személyes 
érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban) 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testületének 
396/2015. (XII. 17.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: a polgármester cafeteriájának megállapításáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pálffy Károly polgármester cafetéria-
juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét 200.000 Ft/fő/év összegben határozza 
meg. A polgármester cafetériájának igénybevételére a Bicskei Polgármesteri Hivatal cafetéria 
szabályzata irányadó. 
 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  2015. december 17. 
 
 
Bálint Istvánné: az ülés további vezetését visszaadja Pálffy Károly polgármesternek. 
 
 
7. Napirend: 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Bicske Város Önkormányzata között kötött 
együttműködési megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: az önkormányzat képviselő-testülete 325/2015. (XI.06.) határozatával döntött, 
hogy a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésének KEOP 5.6.0 
pályázatából történő finanszírozása érdekében megállapodást köt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal. A szerződés megkötésre került, azonban a KLIK jelezte, 
hogy a 2015. december 14-ig már valamennyi számla kiegyenlítésre került, így a KLIK 
belépése a kivitelezővel megkötendő vállalkozási szerződésben már nem szükséges, ezért 
javaslatot tett az együttműködési megállapodás módosítására. Megnyitja a napirend felett a 
vitát. Nem lát jelentkezőt. Kéri, aki egyetért a határozattal, jelezze. 
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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 számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
397/2015. (XII. 17.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Bicske Város Önkormányzata 
között, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésének KEOP 
5.6.0 pályázatból történő finanszírozása érdekében kötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
és Bicske Város Önkormányzata között, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
energetikai korszerűsítésének KEOP 5.6.0 pályázatból történő finanszírozása érdekében kötött 
együttműködési megállapodást jelen határozat melléklete szerint módosítja. 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  2015. december 18. 
 
 
Pálffy Károly: az ülés bezárása előtt, még mielőtt mindenkinek áldott ünnepeket kíván, 
megköszöni a Bicskei Gazdasági Szervezet vezetőjének, Nagy Attilának, illetve a Gazdasági 
Szervezet munkatársainak a városban látható díszkivilágítást. Véleménye szerint a város 
utóbbi években nem látott ilyen szép díszkivilágítást. Ez teljes mértékben a Gazdasági 
Szervezetnek köszönhető. Megkéri Nagy Attilát, a Bicskei Gazdasági Szervezet vezetőjét, 
hogy köszönetét tolmácsolja kollégái felé is. Mindenki munkáját köszöni, az intézmények 
vezetői révén kéri, hogy kollégáik felé tolmácsolják a köszönetnyilvánítást. A hivatal 
dolgozóinak is köszöni azt a munkát, amit ez évben közösen elvégeztek, elértek. Mindenkinek 
áldott, békés, nyugodt, pihenésben gazdag karácsonyi időszakot kíván, valamint sikeres 
munkát, 2016-os Új Esztendőt. Az ülés bezárása előtt átadja a szót Bálint Istvánné 
alpolgármesternek. 

 

Bálint Istvánné: rendkívüli ülésen bejelentéseknek nincs helye, de a köszönetnyilvánítást 
szeretné folytatni. Az önkormányzat meghirdette adventi adománygyűjtő akcióját és komoly 
eredményről tud beszámolni. 577.183 Ft gyűlt össze a számlán vállalkozások, 
magánszemélyek adományaiból. A képviselő-testület és minden bicskei lakos nevében 
köszöni, hogy ennyire komolyan gondolták az adományozást. Kaptak továbbá még 600 kg 
lisztet, 4000 db tojást, egy teljes raklap lisztet a Sikér Malomtól, 800 db Béres Cseppet, 100 
kg almát, rengeteg szaloncukrot, és magánszemélyektől szárazélelmiszer-felajánlást. A 
korábban meghirdetett „Cipősdoboz Akció” kapcsán rengeteg pici ajándék is összegyűlt. Sok 
családban, sok gyermeknek tudnak színvonalasabb karácsonyt, meghitt ünnepet biztosítani 
ezekkel a csomagokkal. Továbbá ebből a pénzből került megvásárlásra a Karitász, a 
Kapcsolat Központ és az önkormányzat által második alkalommal, hétfőre meghirdetett, 
megszervezett karácsonyi ebéd a Gyermekotthonban. Az otthon vezetője, Vásárhelyi János úr 

11 

 



fogadta be a város kezdeményezését. Ebből vásároltak húst és a Kapcsolat Központ és a 
Karitász által nyilvántartott nehézsorsú családokat fogják vendégül látni képviselőtársaival. 
Ezúton hív minden képviselőt, próbálják meg idejüket úgy ütemezni, hogy hétfőn délben ott 
tudjanak lenni a rendezvényen és együtt tudják köszönteni ezeket a családokat. Az 
élelmiszeradományokat, pénzadományból vásárolt élelmiszereket a megválasztott képviselők 
saját körzetükben eljuttatják azokhoz a családokhoz, akikről tudják, hogy milyen nehéz 
körülmények között élnek. Mindenki megkapja karácsony előtt ezt a csomagot. Megköszöni 
ezt a munkát a Kapcsolat Központnak, a Művelődési Háznak, a Gazdasági Szervezetnek, és 
képviselőtársainak egyaránt, a hivatal minden kedves dolgozójának. Alpolgármesterként 
csatlakozni tud polgármester úr által elmondottakhoz, amit elmondott az elmúlt egy évben. 
Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt és feltöltődést kíván az otthon töltött időben, szerettei 
körében. Alpolgármesterként, és a bicskei Fidesz-frakció nevében is kíván minden kedves 
bicskei lakosnak áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt. 
 
A képviselők is köszönik. 
 
Pálffy Károly: köszöni az elhangzottakat és ezzel az utolsó képviselő-testületi ülést bezárja.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 
            polgármester                    jegyző 
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