
JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendes, nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. április 27-én. 745  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Bacsárdi József, aljegyző 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségevetési Iroda vezető 

Fritz Gábor, hatósági irodavezető 

Hegedűs Viktória, ügyintéző 

Dr. Heckman Tibor, szervezési és jogi referens 

Kollár-Vincze Viktória, civil- és sportreferens 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Ónodi Szabó Lajos, főépítész 

Stefanitsné Janek Réka, médiareferens 

Börcs Krisztina, könyvvizsgáló 

Péterfalvi Lajos, igazgató KLIK Bicskei Tankerület 

Szoboszlai Enikő, gazdasági vezető Bicskei EÜ Központ Nkft. 

Nagyné Szita Erzsébet, mb igazgató, BEMKK 

Szabó Ágnes igazgató, Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 

Teszár Tamás, ügyvezető igazgató Zöld Bicske Nonprofit Kft.  

Kósa László, Bicske Városi TV 

 

Pálffy Károly: Köszönti az áprilisi soros képviselő-testületi ülésen megjelenteket, mely 10 

fővel határozatképes. Napirendi pontokhoz két javaslatot szeretne tenni. Felvételre javasolja az 

Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bicske Város Szervezete támogatási kérelméről szóló 

napirendet, valamint a kiküldött 17-es napirendi pont levételét javasolja. Kéri a képviselő-

testület tagjait, hogy a létszámjelentést és a napirendi pontokat fogadja el. Aki egyetért a 

módosításokkal és elfogadja napirendet, jelezze.   
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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 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 

az alábbi napirendet:  

 

106/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. április 27-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 27-i rendes, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

3) A 2015. évi költségvetés módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

7) A bicskei önkormányzati rendészet létrehozásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

8) Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól és a járás munkaügyi helyzetéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

9) A 2016. évi Pedagógus Nappal összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

10) Szakmai beszámoló az Orvosi Ügyelet munkájáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

11) A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2015. évi  
Előterjesztő: polgármester 
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12) Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

13) A Bicske Építő Kft. 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

14) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

15) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

16) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolójáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

17) Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem 

benyújtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

18) Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

19) A baptista „Fogd a kezem” napközi otthon feladat-ellátási megállapodásának 

módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

20) Bicskei Református Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

21) A Csákvári úti sporttelep kaszálásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

22) A víziközművek 2017 – 2031. évi gördülő fejlesztési tervéről  
Előterjesztő: polgármester 

 

23) A víziközművek gördülő fejlesztési tervének 2016. évi megvalósításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

24) Bicske, 1734/B/8 hrsz. (Ady E. u. 1 társasházi lakás) elővásárlási jogáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

25) Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bicske Város Szervezete támogatási 

kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

26) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 
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1. Napirend: 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: március 30-án megtartott zárt ülésen kitüntetések adományozásáról döntöttek, 

illetve elfogadták a polgármester által átruházott hatáskörben hozott szociális támogatásokról 

szóló előterjesztést. A mai napot zárt üléssel kezdte a képviselő-testület, melyen a márciusi 

szociális támogatásokról szóló előterjesztés beszámolóját, tájékoztatóját fogadta el a képviselő-

testület. A képviselő-testület bérlő kijelöléséről határozott, lakásbérletek megújításáról döntött, 

illetve részletfizetéseket engedélyezett, a Bicskei Egészségügyi Szolgáltató Nkft. ügyvezetője 

számára prémiumot állapított meg. Kéri, aki a zárt ülésen hozott határozatokról szóló 

beszámolót elfogadja, az 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 

 

Az elfogadott döntés:  

 

107/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2016. április 27. 

Felelős: Polgármester 

 

 

2. Napirend: 

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

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: képviselő társakat illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak. Aki 

elfogadja a tájékoztatót az 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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  
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108/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

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

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

 

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

határozatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések alapján tett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2016. április 27. 

Felelős: Polgármester 

 

 

3. Napirend: 

A 2015. évi költségvetés módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján elkészítették a 

2015. évi költségvetés módosítását. Az egyes átvezetések miatt ez szükséges volt. A kiadási és 

bevételi főösszegek nem változnak. Minden bizottság tárgyalta és támogatta a költségvetés 

módosítását. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak. Aki 

elfogadja a rendeletet, az 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 számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirend:  

Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a költségvetés 

végrehajtásáról, az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható 

módon az év utolsó napján érvényes besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni 

és a zárszámadás során a bevételről és kiadásról el kell számolni. A zárszámadást elkészítették, 

a könyvvizsgálónak átadták, aki elfogadásra javasolja. Minden bizottság tárgyalta és támogatta 

a rendelet elfogadását. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, 

szavazzanak. Aki elfogadja a rendeletet kéri, jelezze.  
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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 számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Napirend  

Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról önkormányzati 

rendelet módosítására az intézménynél 2015-ben lefolytatott ellenőrzés eredményeképpen a 

kedvezmények megadásának módja, valamint a kedvezmények százalékos mértékének 

változtatása miatt van szükség. A kedvezmények körére figyelemmel az ellátottak személyi 

térítési díja nem, vagy csak kismértékben változik. A díjszámítás módjáról, a kedvezmények 

mértékéről, a változtatás szükségességéről az intézményvezető részletes írásbeli tájékoztatást 

nyújtott. A rendelet elfogadásához szükséges Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-

testületének, Csabdi és Óbarok településeknek a Képviselő-testületének hozzájárulása. Ezeket 

megküldték, ezért tudják ezt most tárgyalni. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta 

az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Dr. Bacsárdi József: egy javítást szeretnének a rendeletbe kérni. Május 1 helyett június 1-én 

lépne hatályba a rendelet. 30 nap kell a hatályba lépéshez, ezért kéri a június 1-ei hatálybalépést.  

 

Pálffy Károly: a késlekedés oka az egyik településnek a késlekedése. Megnyitja a napirend 

felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak. Aki elfogadja a rendeletet, 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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. (VI. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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6. Napirend: 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A rendelet-tervezet készült a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

23/2015. évi önkormányzati rendelet módosítására, amely arra irányul, hogy a Zöld Bicske 

Nkft. a jelenlegi rendeletben szereplő 2 alkalommal történő ingyenes zöldhulladék elszállítása 

helyett 10 alkalommal szállítsa el a zöldhulladékot. Módosítás által a bicskei lakosok helyzete 

nagymértékben javul. Jelentősen több alkalommal kerül sor zöldhulladék elszállítására. A 

rendelettel egyidejűleg a hatályos hulladék szállítási közszolgáltatási szerződést is módosítani 

szükséges. A rendelet elfogadásához be kellett kérni a Kormányhivatal, illetve a megyei 

önkormányzat véleményét, akik megküldték és támogatják a rendelet módosítását. Megnyitja 

a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt. Kéri, szavazzanak. Először a rendelet módosításról 

kell szavazni, amelyet követően lehet szavazni a közszolgáltatási szerződés módosításáról. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 23/2015(XII.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Pálffy Károly: aki a hulladékszállítási szerződés módosítását támogatja, az 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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

109/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. között létrejött 

közszolgáltatási szerződésről. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata és a Zöld 

Bicske Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat 1. 

melléklete szerint elfogadja.  

 

Határidő: 2016. május 1. 

Felelős: Polgármester 
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7. Napirend: 

A bicskei önkormányzati rendészet létrehozásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: A Bicskei Polgármesteri Hivatal keretében mezőőri szolgálat és közterület-

felügyelet létrehozására 2 fő közterület felügyelő és 2 fő mezőőr foglalkoztatását javasolja az 

előterjesztés. A közterület-felügyelet költségét teljes mértékben az önkormányzatnak kell 

állnia, míg a mezőőrség működéséhez állami támogatás kérhető 90.000,- Ft/fő bérköltség 

erejéig. A közterületi és külterületi megjelenés szándéka és a lakosság szubjektív 

biztonságérzetének növelése indokolja a szervezet felállítását. Fontos, hogy a külterületeken az 

illegális hulladéklerakók megszűnjenek. Szeretné felhívni a képviselők és Bicske lakosságának 

figyelmét arra, hogy a rendészet felállításával az önkormányzatnak nem az a szándéka, hogy 

bárkit a városban büntessenek, hanem rendet szeretnének a városban. A bizottságok támogatták 

a Bicskei Önkormányzati Rendészet létrehozását. A három bizottság tárgyalta az előterjesztést. 

A Gazdálkodási Bizottság és Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság kiegészítette a 

javaslatot. Kéri a bizottság elnökeit ismertessék a javaslataikat.  

 

Bárányos József: Az előterjesztésből látszik, a mezőőri tevékenységet az állam támogatja. 

Egyrészt egy egyszeri 500 eFt-tal, másrészt bértámogatással, melynek mértéke bruttó 90.000,- 

Ft/hó. A felmerülő önrész forrása kettő lehet. A bizottságuk azt javasolja, hogy a Polgármesteri 

Hivatal vegye fel a kapcsolatot a Földtulajdonosi Közösség elnökével és egyeztessen erről a 

kérdésről. Semmiképpen nem javasolja azt a bizottság, hogy a különbözetet teljes egészében 

áthárítsák a gazdákra. Hiszen a gazdák az iparűzési adón keresztül már részt vesznek Bicske 

egyéb feladatainak a támogatásában. Ugyanakkor mégis úgy érzik, hogy mivel ez egyértelmű 

a gazdák célját is szolgálja, (terménylopás, rongálás, szemetelés) kérik azt, hogy kérjék ki a 

véleményét a Földtulajdonosi Közösség elnökének. Ez után döntsenek a mezőőri járulék 

valamilyen összegen történő bevezetéséről, meghatározásáról. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk a gazdasági bizottság előtt tárgyalta ezt a napirendet, 

ők abban foglaltak állást, hogy ne terheljék a földtulajdonosokat.  

 

Pálffy Károly: a Gazdálkodási Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, ha nem lesz egyéb 

módosító javaslat.  A Földtulajdonosi Közösség elnökével való egyeztetés után visszakerül a 

képviselő-testület elé ez a napirend. Ne zárják ki, hogy javaslatokkal éljenek a földtulajdonosok 

is. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, aki a Gazdálkodási Bizottság 

javaslatával egyetért, aki támogatja az előterjesztést, az 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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  
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110/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei önkormányzati rendészet létrehozásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a bicskei önkormányzati rendészet létrehozását támogatja 2 fő közterület-felügyelővel és 

2 fő mezőőrrel. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges megállapodások megkötéséhez a 

tárgyalásokat az érintett szervekkel folytassa le és a szükséges rendelet-tervezetet készítse 

el. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a Földtulajdonosok Közösségének elnökével történjen 

egyeztetés a mezőőri szolgálattal és járulékkal kapcsolatban.  

Határidő:  2016. május 15. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

8. Napirend: 

Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól és a járás munkaügyi helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: a képviselő-testület munkaterve alapján a Járási Hivatal beszámolt a hivatal 

működéséről és a járás munkaügyi helyzetéről. A bizottságok tárgyalták, támogatták a 

beszámoló elfogadását. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, 

szavazzanak. Aki elfogadja a Járási Hivatal tájékoztatóját, az 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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

111/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatokról, valamint a járás – azon belül kiemelten Bicske Város – munkaügyi 

helyzetéről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal vezetője, Szabó Gábor 

Hivatalvezető Úr a Bicskei Járási Hivatal a járás – azon belül kiemelten Bicske Város – 

munkaügyi helyzetéről a csatolt melléklet szerint tájékoztatást tudomásul veszi. 

2. Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal vezetője, Szabó Gábor 

Hivatalvezető Úr a Bicskei Járási Hivatal működéséről és Bicske Város 
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Önkormányzatát érintő feladatairól a csatolt melléklet szerint tájékoztatást tudomásul 

veszi. 

 

Határidő:  2016. április 27. 

Felelős:  Polgármester 

 

A 111/2016. (IV.27) sz. határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

9. Napirend:  

A 2016. évi Pedagógus Nappal összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: Az idei évben is meg kívánják ünnepelni a pedagógusokat. Magyarországon 

1952 óta tart ez a megemlékezés. Ezen a napon adják át a kiváló tanítói és tanári okleveleket. 

Ezen a napon adják át az Oktatás és Művelődésügyért szóló városi kitüntetést is. A Város- és 

Vállalkozásfejlesztési Bizottság, valamint a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést. A Humánerőforrások Bizottság kiegészítéssel élt.  

 

Sulyokné Guba Judit: Örömmel vették, hogy korábbi kérésük a mostani határozati javaslatban 

szerepel. Azt kérték korábban, hogy az összes aktív pedagógust hívják meg, azt kérték, hogy 

névre szóló meghívót kapjanak a nyugdíjas pedagógusok is. Ez a határozati javaslatban 

szerepel, ezt örömmel vették. Június 3-ára esik a pedagógus nap megünneplése, délután 17 

órakor. Minden aktív és nyugdíjas pedagógus szeretettel várnak a Báder Fogadóban.  

 

Bálint Istvánné: szerencsés helyzet van, mert mindkét intézmény vezetője jelen van, kéri, hogy 

a jövő hét elején szerdáig érkezzenek meg a nyugdíjas pedagógusok elérhetőségei, hogy 

megfelelő időbe meg tudják hívni őket erre a rendezvényre. Köszöni. 

 

Pálffy Károly: nem lát több jelentkezőt, aki a határozati javaslattal 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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

112/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. évi Pedagógus Nappal összefüggő kérdésekről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Pedagógusnap programját az alábbiak szerint fogadja el:  

A köszöntés időpontja: 2016. június 3. 

A köszöntés helyszíne: Báder Fogadó 
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2. a Pedagógusnapi költségekre a fedezetet Bicske Város Önkormányzata a 2016. évi 

költségvetésében szereplő kiemelt állami, önkormányzati ünnepségek címen szereplő 

kiadások terhére keret jelleggel 450.000 Ft összegben biztosítja,  

3. javasolja, hogy a Pedagógusnapi köszöntésre Bicske város valamennyi köznevelési 

intézményeiben dolgozó aktív korú és nyugdíjas pedagógus kapjon meghívást, 

4. felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárat a rendezvény 

lebonyolítására.  

 

Határidő: 2016. június 3. 

Felelős: Polgármester 

 

 

10.Napirend:  

Szakmai beszámoló az Orvosi Ügyelet munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: az orvosi ügyelet elkészítette a beszámolót, a bizottságok tárgyalták. 

Mindhárom bizottság támogatta az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát 

jelentkezőt, aki támogatja a szakmai beszámolót az orvosi ügyelet munkájáról, 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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

113/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Szakmai beszámoló az Orvosi Ügyelet munkájáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója, Dr. Jancsó Zoltán a Bicskei 

Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi működéséről és Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól a csatolt melléklet szerint a beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: 2016. április 27. 

Felelős: Polgármester 

 

 

11. Napirend: 

A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: a munkaterv alapján elkészítette a beszámolót a közalapítvány. A beszámolót a 

bizottságok tárgyalták, támogatták. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, 

szavazzanak.  
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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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

114/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2015 

évi beszámolóját 5 974 eFt mérlegfőösszeggel és 120 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja 

és a 2016. évi gazdálkodásáról szóló tervét jóváhagyja. 

 

Határidő: 2016. április 27. 

Felelős: Polgármester 

 

 

12. Napirend: 

Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ezt a beszámolót is minden bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. Átadja a szót a képviselőknek. Nem lát jelentkezőt, aki támogatja a 

beszámoló elfogadását, 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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

115/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi beszámolójának elfogadásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. 

évi egyszerűsített éves beszámolóját 6 450 e Ft mérlegfőösszeggel és eredményét közhasznú 

tevékenységből 2 282 e Ft veszteséggel fogadja el. 

 

Határidő: 2016. április 27. 

Felelős: Polgármester 
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13. Napirend: 

A Bicske Építő Kft. 2015. évi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a kft. a jogszabályoknak megfelelően elkészítette a beszámolót és benyújtotta 

a tulajdonos önkormányzat felé. A beszámolót a Gazdálkodási Bizottság és a Város- és 

Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend felett 

a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak. 

 

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 számszerű eredménye:  

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

116/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Építő Kft. 2015. évi beszámolójáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2015 évi beszámolóját 

176.155,- e Ft mérlegfőösszeggel és 2.784 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő: 2016. április 27. 

Felelős: Polgármester 

 

 

14. Napirend: 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ez az a kft, melyet az előző évben átalakítottak. A kft. elkészítette a beszámolót, 

melyet mindhárom bizottság tárgyalt, a Gazdálkodási Bizottság kiegészítette. Kéri az elnök urat 

a kiegészítés ismertetésére.  

 

Bárányos József: a beszámolót változatlan formában elfogadásra javasolja. Az ügyvezető 

asszony kéréssel fordult hozzájuk, támogatási kérelemmel, aminek egy része a kft. 

költségvetésében szerepel. Forrást nem kell hozzá rendelni, a forrás a 2016. évi 

költségvetésében rendelkezésre áll. A kft. nyugdíjas takarítók alkalmazását kéri a nyárra, 

másrészt speciális koszfogó szőnyegek megvásárlása szükséges a fürdő helyiségek 

kulturáltabbá tételéhez, harmadrészt a gondnoki lakás vízelvezetési problémájának megoldása, 

illetve tatarozása a kérés tárgya. A kérés tartalmazza a pedagógus faházak részleges felújítását, 

amely felújítás az egészségügyi helyiségekre tér ki, illetve a terasz aljzatára. A kéréseket a 

bizottság indokoltnak látja, hogy a városban dolgozó kollégáik kulturáltabb körülmények 

között 1-2 heti pihenőjüket el tudják tölteni. A bizottság kért egy kiegészítést, érdemes lenne 

mindkét pedagógus faház teraszát fedett tetővel ellátni. Ma reggelre kérték az ügyvezető 

asszonyt, hogy adjon erről egy gazdasági számítást, hogy mennyi pénzből lehet megvalósítani. 

Ezt meg is kapták. Összességében bruttó 415.000,- Ft-ba kerülne a két fedett terasz kialakítása. 
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Kéri a képviselő-testületet, hogy ezt az összeget még rendeljék hozzá a fejlesztésekhez. Az 

újonnan felújításra kerülő terasz aljzata így vélhetően hosszú ideig megfelelő minőségű lenne. 

Kéri a bizottság a támogatást. 

 

Bálint Istvánné: egyetért Bárányos József képviselőtársa felvetésével. Ezúton szeretné kérni, 

hogy kerüljön bele a testületi döntésbe, hogy a Gazdasági Szervezetet kérjék fel erre a munkára, 

és akkor biztos, hogy ezen anyagi keretek között maradhat a felújítás.  

 

Pálffy Károly: a tartalék keret terhére tudják ezt az összeget befogadni. Ebből az összegből a 

Gazdasági Szervezet meg tudja valósítani ezt a fejlesztést. Nem lát több jelentkezőt, kéri, 

szavazzanak. Aki a bizottsági javaslattal, a kiegészítéssel támogatni tudja a Bicskei Üdülőtábor 

és Uszodaüzemeltető Nkft. beszámolóját, az 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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

117/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicske Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. a 2015. évi beszámolóját 21 

970 eFt mérlegfőösszeggel és 3 412 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, 

2. a 2016. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadja. 

3. elfogadja a Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. a 2015. évi a 367/2015. (XII.02.) 

képviselő-testületi határozattal módosított 94/2015. (IV.29.) képviselő-testületi 

határozat alapján, a Bicske Város Önkormányzata által nyújtott 350 eFt támogatás 

elszámolását, 

4. támogatja a Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft kérését 1 768 595.-Ft-tal, Bicske Város 

Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 25. 

mellékletének alapján. 

5. felhatalmazza a Polgármestert a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit 

Kft-val kötendő támogatási szerződés aláírására. 

6. a Bicskei Gazdasági Szervezetet felkéri a pedagógus faházak teraszának lefedésére, 

melyre keretjelleggel 415 eFt összeget biztosít a 2016. évi költségvetésben 

meghatározott tartalékkeret terhére. 

 

Határidő: 2016. június 15. 

Felelős: Polgármester 
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15. Napirend: 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a beszámolót megkapta a képviselő-testület a kft-től. A képviselő-testület a nyílt 

ülést megelőzősen tárgyalta az igazgató úr prémiumáról szóló előterjesztést. Zárt ülésen hozott 

határozat szerint javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztést. Megnyitja a 

napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt. Kéri, hogy a zárt ülésen hozott határozattal 

együttesen fogadják el a kft. beszámolóját. Aki elfogadja, az 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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

118/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2015 évi beszámolóját 488 

181 eFt mérlegfőösszeggel és 39 162 eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. 

2. a 2016. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadja. 

3. hozzájárul 20 millió Ft fejlesztési céltartalékba helyezéshez. 

A prémium összeggel – a zárt ülésen hozott határozattal együttesen fogadja el a beszámolót 

 

Határidő: 2016. április 27. 

Felelős: Polgármester 

 

 

16. Napirend: 

A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: két bizottság tárgyalta a beszámolót, a Gazdálkodási Bizottság, valamint a 

Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság. Mindkét bizottság támogatta az beszámoló 

elfogadását. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak.  

 

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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  
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119/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolójáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 

Szolgáltató Kft.  

1. 2015. évi beszámolóját elfogadja 9.931 eFt mérlegfőösszeggel és -2.972 eFt (veszteség) 

mérlegszerinti eredménnyel. 

2. 2016. évi üzleti tervét jóváhagyja 
 

Határidő: 2016. április 27. 

Felelős: Polgármester 

 
 

17. Napirend 

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem 

benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: önkormányzatunknak kötelező feladata van, melyet szükséges lenne 

megoldani. Ezen feladatok ellátása mellett az önkormányzat működőképességét a továbbiakban 

is biztosítani kell. A Magyar Államkincstár által kiírt pályázat alapján 10.509.705,- Ft összeg 

elnyerésére nyílhat lehetőség, mely összeget az önkormányzat által ellátott feladatok 

finanszírozására kell, hogy fordítsák. A képviselő-testület a határozatával a plusz forrás 

elnyerését támogathatja. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. 

Megnyitja a napirend felett a vitát.  Nem lát jelentkezőket, kéri, szavazzanak. Aki támogatja az 

előterjesztést, az 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 számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

120/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem 

benyújtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 3. 

melléklet III. 1 pont szerinti rendkívüli támogatási igényt nyújt be az önkormányzat 

működőképességének megőrzéséhez 10 509 705 Ft összegben. 

2. tudomásul veszi, hogy a rendkívüli támogatási kérelem benyújtásra kerül az 

előterjesztésben részletezett célok megvalósítása érdekében. 

 

Határidő: 2016. április 27. 

Felelős: Polgármester 
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Pálffy Károly: szeretné megköszönni minden egyes kft-nek, illetve alapítvány vezetőjének és 

minden egyes dolgozójának az előző évi munkáját. Kívánja, hogy a 2016-os év legalább 

hasonló beszámolóval zárulhasson majd. Köszöni.  

 

 

18. Napirend: 

Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Az elmúlt években önkormányzatunk – a jogszabályi feltételeknek megfelelve 

– a 20 m3/h felett fogyasztó intézmények részére a versenypiacon szerezte be a földgázt. 

A versenypiaci beszerzéssel – figyelemmel a földgáz világpiaci árára és a kereskedők közötti 

árversenyre is – minden esetben az egyetemes ár alatti árszinten volt lehetőség a vételezésre. 

Képviselő-testület a 26/2016. (I. 27.) számú határozatával a Bicske Városi Óvoda (Kakas óvoda 

épülete), a Bicskei Egészségügyi Központ, valamint a Bicskei Tanuszoda részére 2016. július 

01. – 2018. 10. 01. közötti időszakra vonatkozóan közbeszerzési eljárást indított földgáz 

beszerzésre. A beszerzés becsült értékének figyelembe vételével – nettó 50.489.560,-Ft – a 

közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás került 

meghirdetésre, melyre a piacon lévő energiakereskedők mindegyike meghívást kapott. Bírálati 

szempontként a legalacsonyabb ár került meghatározásra. A legjobb árat a FŐGÁZ Zrt. 

nyújtotta be 71,98 Ft/m3 áron. Javasolja a FŐGÁZ Zrt. kerüljön kihirdetésre nyertesként. 

Felhívja a figyelmet, hogy név szerinti szavazásra lesz szükség, mert közbeszerzési eljárás 

lezárásáról döntenek. Jelzi, hogy az előző évekhez hasonlóan, most is sikerült jelentős 

árcsökkenést elérni, jelen esetben 10 %-os árcsökkenést. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Nem lát jelentkezőt, kéri az aljegyző urat, hogy a név szerinti szavazást bonyolítsa le: 

 

Dr. Bacsárdi József: ABC sorrendben kéri a képviselők szavazatát:  

 

Bálint Istvánné    igen  

Bárányos József                                 igen 

Heltai Zsolt                          igen 

Ivanics Imréné   igen  

Iványi Ferenc Tivadarné  igen  

Máté János Szilárd   igen  

Németh Tibor    igen  

Pálffy Károly    igen  

Sulyokné Guba Judit   igen  

Szabó Attila                                       igen 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  
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121/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzése – döntés 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2016. (I.27.) számú határozatában 

az önkormányzat intézményei részére – Bicske Városi Óvoda (Kakas óvoda épülete), Bicskei 

Egészségügyi Központ, Bicskei Tanuszoda – 2016. július 1. – 2018. 10. 1. közötti időszakra 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított földgáz beszerzés tárgyában. 

A képviselő-testület  

 

1. a bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás érvényesen 

és eredményesen zárult. 

 

2. nyertes ajánlatevőként a Főgáz Zrt-t (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 

20.; adószám: 10897830-2-44) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta. A nyertes ajánlattevő által adott 

ajánlat nettó összege: 71,98,- HUF/m3. 

 

3.  a második helyen az E2 Hungary Zrt-t (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.; 

adószám:25343502-2-43) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a második 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta. Az ajánlattevő által 

adott ajánlat nettó összege: 71,99,- HUF/m3. 

 

4. felkéri az érintett intézményvezetőket a kereskedelmi szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. június 15. 

Felelős: Polgármester 

 

 

19. Napirend: 

A baptista „Fogd a kezem” napközi otthon feladat-ellátási megállapodásának 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Baptista Egyház Országos Intézményfenntartó Központot hozott létre. A 

központ működési engedélyt kapott a Fejér Megyei Kormányhivataltól. Az új intézmény 

létrehozása miatt Bicske Város Önkormányzat és a Baptista Egyház 2013-ban kötött feladat-

ellátási szerződését felül kell vizsgálnia. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy 

egyszerűbb új szerződést kötni, mint a jelenlegit módosítani, ezért új, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő ellátási szerződés megkötésére tesz javaslatot. Az új szerződésben 

lényeges tartalmi elemek tekintetében a jogok és a kötelezettségek vonatkozásában nem áll be 

változás. Megnyitja a napirend felett a vitát. Akinek kérdése van, jelezze. Nem lát jelentkezőt, 

kéri, szavazzanak. Aki támogatja az előterjesztést, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

122/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a baptista „Fogd a kezem” napközi otthon feladat-ellátási megállapodásának 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületet a határozat 1. mellékletét képező feladat-

ellátási szerződést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2016. május 20. 

Felelős: Polgármester 

 

 

2. melléklet a 141/2016. számú előterjesztéshez- a 122/2016. (IV.27.) számú határozat 1. 

melléklete. 

 

Ellátási szerződés 
 

Tervezet 

 

mely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (Székhely:2060 Bicske Hősök tere 4.; 

Képviseli:Pálffy Károly polgármester; adószám:15727048-2-07, statisztikai számjel: 

15727048-8411-321-07, bankszámlaszám:11736020-15727048) -  (a továbbiakban: 

Önkormányzat), 

 

másrészről a Országos Intézményfenntartó Központ (1111 Budapest, Budafoki út 34/b., 

adószáma: 18646999-1-43; statisztikai számjel: 18646999-8810-552-01; bankszámlaszám: 

16200106-11568238) képviseli: Hári Tibor  (a továbbiakban Fenntartó vagy Ellátó)  

 

a Baptista Szeretetszolgálat Fogd meg a kezem Napközi Otthon (Székhely: 2060 Bicske 

Aradi Vértanúk útja 18. Adószám: 18646999-1-43, számlaszám: Unicredit 

Bank………………….) képviselője: Debreceni László, mint a Fogyatékos napközi Otthona 

feladatot ellátó intézmény – továbbiakban Szolgáltató  

között: 

 

(ketten együtt: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 

1) Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat és a Fenntartó a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 120-

122. § -ai szerint ellátási szerződést kötnek az alábbiak szerint, melyek alapján az 

Önkormányzat megbízza a Fenntartót a jelen szerződésben rögzített szociális feladat 

ellátásával, mely megbízást a Fenntartó elfogad. Ennek részeként az Önkormányzat jelen 

szerződés alapján átruházza a szolgáltatóra a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra 

részben képes, vagy önellátására képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista 
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személyek részére nappali ellátás keretében való gondoskodást, legfeljebb a 

jelenszerződésben és a működési engedélyben szereplő létszám erejéig. Az Önkormányzat 

vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt, tudomására jutó rászorult ellátottak névsorát, és 

minden olyan ismeretanyagát, amely a nappali ellátáshoz szükséges a Szolgáltatónak átadja 

– így különösen a jogosult nevét, lakóhelyét, és a gondoskodásra való rászorultság okát. 

2) A szociális ellátás formája az Szt. 65/F. §(1) bekezdés c.) pontja szerinti nappali ellátás. 

3) Az ellátásban részesítendők köre az Szt. 65/F.§(1) bekezdés c.) pontjában meghatározott 

azon személyek, akik az ellátás igénybevételéhez jogszabály szerint szükséges feltételekkel 

rendelkeznek. 

4) Az ellátásban részesítendők száma legfeljebb 30 fő  

5) Ellátási terület az Önkormányzat közigazgatási területe, az ellátásra jogosultak pedig 

Önkormányzat közigazgatási területén belül életvitelszerűen tartózkodó személyek. 

6) A Fenntartó nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szociális 

szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, 

nyilvántartási kötelezettséget, az adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri és 

betartja, valamint azokat az ellátás nyújtó szolgáltatójával, intézményével betartatja. 

Fenntartó a feladatot elsősorban a Szolgáltató útján nyújtja, biztosítja, azzal, hogy fenntartói 

jogkörben a Fenntartó jogosult a Szolgáltatót átszervezni, vagy a feladatokat más 

szolgáltatója, engedélyese, intézménye útján legalább változatlan minőségben nyújtani, 

biztosítani, mely nem jelenti jelen szerződés módosítását, de a Fenntartó erről az 

Önkormányzatot 15 nappal korábban értesíteni köteles. A Szolgáltató az Önkormányzat 

által rendelkezésre bocsátott névsor alapján a nappali ellátásra jogosultakat felkeresi, 

igényeiket felméri, és ezek alapján a nappali ellátás igénybevételére az erre jogosultakkal 

megállapodik. 

7) Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatásokért fizetendő a személyi térítési díj 

csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait az Szt. és más szakmai 

jogszabályok mindenkor hatályos keretei között a Fenntartó jelen okirat aláírásával adott 

megbízása és meghatalmazása alapján az ellátást nyújtó szociális szolgáltató/intézmény 

vezetője állapítja meg.  

8) Felek rögzítik és megállapodnak, hogy Ellátó a jelen szerződés szerinti szolgáltatást csak és 

kizárólag az ellátás után igényelhető állami feladatellátási normatíva és egyházi kiegészítő 

normatíva együttes összegéből tudja és fogja finanszírozni.  

9) Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződést, azt valamelyik fél 

megszegi, a szerződésszegés elhárultáig vagy a jelen szerződés megszűnéséig is kötelesek 

gondoskodni a szolgáltatás folyamatosságának biztosításáról. 

10) Felek megállapodnak, hogy szerződésszegés és károkozás esetén a kártérítés legmagasabb 

összegét és mértékét a Felek a szerződés ingyenességére és az ellátott személyek számára 

tekintettel káronként 50.000.-Ft-ban; összesen pedig legfeljebb a szerződés fennállta alatt 

200.000.-Ft-ban határozzák meg; és a szerződésszegéssel okozott, ill. szerződésen kívüli 

károkért a Fenntartó a Ptk. 6:147.§-a szerinti szabályok szerint felel. 

11) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a 

kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az 

intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját írásban értesíti, illetve akkor, ha a 

kérelmet elutasítja. Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a 

jogosult és hozzátartozója számára a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és 

feltételeiről; b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; c) panaszjoguk 

gyakorlásának módjáról; e) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; f) az 

intézmény házirendjéről –amennyiben jogszabály ennek készítését előírja; g) a fizetendő 

térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről, h) a jogosult 

jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 
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12)  Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatban 

hiányosságot észlel, az intézmény szakmai programjában meghatározottak szerint panasszal 

fordulhat az intézmény vezetőjéhez. Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a 

panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az 

intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az 

intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz 

fordulhat jogorvoslattal. Ennek eredménytelensége esetén az ellátott jogosult 15 napon 

belül panaszával az ellátott jogi képviselőhöz fordulhat, mely azt kivizsgálja, és az Ellátó, 

Intézmény köteles a panasz kivizsgálásában együttműködni. A fenntartó által is elutasított 

panaszról a Fenntartó tájékoztatja az Önkormányzatot. 

13) Ellátó évente egyszer köteles írásban beszámolni az Önkormányzatnak az általa végzett 

tevékenységről. A beszámolási határidő: tárgyévet követő év március 30. A statisztikai 

adatszolgáltatáshoz jogszabály szerint szükséges adatokat az Önkormányzat írásbeli 

megkeresésére a szolgáltató 10 napon belül megküldi. 

14) A Fenntartót a külön jogszabályban foglaltak alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli, 

annak eleget tesz, és a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre 

bocsátásában köteles közreműködni. 

15) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Fenntartó az ellátási feladat ellátásáért az Önkormányzattól 

ellenértékre nem tart igényt. 

16) Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik. 

17) Ha valamelyik fél a jelen szerződést megszegi, a másik fél jogosult megfelelő határidő 

szabása mellett a szerződésszegő felet a szerződésszerű teljesítésre felhívni írásban. 

Amennyiben a szerződésszegés súlyos, és az a felszólítás, póthatáridő ellenére sem szűnik 

meg, a szerződésszegést szenvedő fél jogosult azonnali hatállyal jelen szerződést írásban 

felmondani. Egyebekben jelen szerződést bármelyik fél indoklás nélkül 3 (három) hónapos 

felmondási idő mellett jogosult írásban felmondani. 

18) Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármely okból a Fenntartó által a jelen szerződés 

megkötése időpontjában igényelhető állami feladatellátási normatíva (támogatás) és 

egyházi kiegészítő normatíva együttes összege 20%-ot meghaladó mértékben csökken, a 

Fenntartó jogosult jelen szerződést a csökkenés hatályosulásának időpontjára írásban 

felmondani. 

19) Jelen szerződés kölcsönös aláírásának napján az Önkormányzat és a Baptista 

Szeretetszolgálat között 2010. június 9-én megkötött ellátási szerződés hatályát veszti. 

 

Bicske, 2016.  ...................................  

 

 

 

 ……………………………. …………………………….. 

 Önkormányzat Országos Szociális  

 /:Pálffy Károly:/ Intézményfenntartó Központ képviseletében: 

                      polgármester                                                             /:Hári Tibor:/ 

                                                                                                              igazgató 

 

   

                           ………………………………………………………………. 

Baptista Szeretetszolgálat Fogd meg a kezem Napközi Otthon képviseletében 

/:Debreceni László:/ 

                                                            intézményvezető 
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Záradék: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2016. (IV.27.) számú 

határozatában felhatalmazta a polgármestert  a feladatellátási szerződés  aláírására. 

 

 

Bicske, 2016. április 27. 

 

                                                                ………………………… 

                                                                   Dr. Bacsárdi József 

                                                                         aljegyző 
 

 

20. Napirend: 

Bicskei Református Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési 

rendeletében a Bicskei Református Egyház 450.000,- Ft-ot, a 285/2014. (VI.26.) 

önkormányzati rendeletében valamint 662.608,- Ft-ot, a 2014. évi költségvetés önkormányzati 

rendeletében és 10.738.263.- Ft és 2.152.872.- Ft összegű támogatást biztosított. Fentiek 

értelmében a Bicskei református Egyházzal a támogatási szerződések megköttettek, melyekben 

az elszámolással kapcsolatos feltételek is rögzítésre kerültek. A Református Egyház a 

szerződésekben foglaltaknak megfelelően a támogatási összegekről, a pénzügyi és szakmai 

beszámolót február 11-én benyújtotta, melyet a pénzügyi iroda megvizsgált. Az elszámolás 

ellenőrzése során megállapításra került, hogy a támogatási összegekkel határidőben 

elszámoltak. Az elszámolások megfelelnek az szerződésben foglaltaknak. Ezt az előterjesztést 

a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta az elszámolás elfogadását. Megnyitja a 

napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak. Aki elfogadja az elszámolást az 

jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

123/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Református Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Református Egyház részére nyújtott 

1. 450.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

2. 662.608.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

3. 10.738.263.- Ft és 2.152.872.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2016. április 27. 

Felelős: Polgármester 
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21. Napirend:  

A Csákvári úti sporttelep kaszálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Az önkormányzat tulajdonában álló bicskei 019/2 hrsz-ú sporttelep kaszálását 

az elmúlt években Dudás Ferenc bicskei, lakos végezte. A kaszálás elvégzésért az engedélyes 

díjat nem kapott, a területen lekaszált zöldtakarmány illetve széna volt az elvégzett munka 

ellenértéke. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartásával, 

kaszálásával megbízott Bicskei Gazdasági Szervezettel kötött megállapodásban a Sporttelep 

kaszálása nem szerepel, így arra költségvetési forrást sem kellett tervezni. A terület rendben 

tartása továbbiakban is az önkormányzat kötelezettsége. Dudás Ferenc továbbra is ezen 

feltételek mellett vállalná a terület kaszálását. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság 

tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Aki támogatja, 

hogy a későbbiekben is Dudás Ferenccel kössenek megállapodást a terület kaszálására, az kéri, 

jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

124/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske, Csákvári úti sporttelep kaszálása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a tulajdonában álló bicskei 019/2 hrsz-ú, 12.153 m2 területű sporttelep megnevezésű 

földrészlet 2016. évi kaszálásával megbízza Dudás Ferenc Bicske, Kinizsi u. 53. alatti 

lakost. 

2. a földrészlet használatáért ellenértéket nem kér, a kaszálásért ellenértéket nem fizet, 

Dudás Ferenc jogosult és köteles a kaszálékot a területről elszállítani. 

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2016. május 15. 

Felelős: Polgármester 

 

 

22. Napirend: 

A vizikörművek 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény 11 §-a 

rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű 

szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges készíteni. A 

Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. 

Bérüzemeltetéses mód esetén – ilyen üzemeltetési megállapodás van hatályban a bicskei 

víziközművek esetében – a felújítási, pótlási és a beruházási tervet az ellátásért felelősök 

készítik el. A Fejérvíz Zrt az idei évben is felajánlotta szakmai támogatását a GFT 
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előkészítésére és a jóváhagyási folyamatban való képviselet ellátására. Az üzemeltetésből eredő 

szakmai tapasztalatra figyelemmel javasolja, hogy 2016 évben is fogadjuk el, vegyék igénybe 

a Fejérvíz Zrt felajánlását, ezért kéri, támogassák az erre irányuló megállapodások aláírását. A 

Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt. Kéri, 

szavazzanak. Aki a határozati javaslatot támogatja, az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

125/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A víziközművek 2017 – 2031. évi gördülő fejlesztési tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az ellátásért felelős és az ellátásért felelősök 

nevében eljárva 

1. megállapodást köt a Fejérvíz Zrt-vel (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) a 

a) II/1. Bicske – Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer – V (11-10481-1-002-00-12) 2017 

– 2031. évi gördülő fejlesztési tervének szakmai előkészítésére, továbbá a GFT-nek 

a MEKH részére történő benyújtására, a jóváhagyásra irányuló eljárásban az 

Önkormányzat képviseletére. 

b) I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás – SZV (21-10481-1-003-00-

12) 2017 – 2031. évi gördülő fejlesztési tervének szakmai előkészítésére, továbbá 

a GFT-nek a MEKH részére történő benyújtására, a jóváhagyásra irányuló 

eljárásban az Önkormányzat képviseletére. 

c) I/12. Mány bányakút vízszolgáltató rendszer – V (11-10481-1-003-00-14) 2017 – 

2031. évi gördülő fejlesztési tervének szakmai előkészítésére, továbbá a GFT-nek 

a MEKH részére történő benyújtására, a jóváhagyásra irányuló eljárásban az 

Önkormányzat képviseletére. 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1., 2. és 3. mellékletét képező megállapodások 

aláírására.  

 

Határidő: 2016. május 15. 

Felelős: Polgármester 

Melléklet a 130/2016 számú előterjesztéshez – Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a víziközművek 2017 – 2031. évi gördülő fejlesztési tervéről szóló 125/2016. (IV. 

27.) határozatának 1. melléklete 
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MEGÁLLAPODÁS 

 

 a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv) 11. §-ban 

előírt Gördülő Fejlesztési Terv (továbbiakban: GFT) elkészítéséről és a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH) történő benyújtásának teljesítéséről.  

A megállapodó felek:  

egyrészről Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.), mint ellátásért 

felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró - továbbiakban: Kötelezett,  

másrészről a FEJÉRVÍZ ZRt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.), továbbiakban: 

Szolgáltató. 

A felek közös akarattal megállapodnak, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 

szerinti GFT-vel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében, Kötelezett helyett a 

Szolgáltató fogja végezni a MEKH részére az ellátásért felelős érdekeltségébe tartozó, a 

Szolgáltató által üzemeltetett II/1. Bicske – Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer – V víziközmű 

rendszerre vonatkozóan a 2017-2031. évi GFT elkészítését, a MEKH-hez történő benyújtását, 

valamint a jóváhagyásra irányuló eljárásban az Önkormányzat képviseletét. 

Jelen megállapodásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megbízási 

szerződésekre vonatkozó részét kell alkalmazni. 

 

A megállapodás jogalapja a Kötelezett részéről a ……/2016. (IV. 27.) számú képviselő-testületi 

határozat. 

 

 

Székesfehérvár, 2016. május …….nap Bicske, 2016. május … nap 

 

 

 

 .......................................................   ........................................................  

FEJÉRVÍZ Víz-és Csatornamű Zrt Bicske Város Önkormányzata 

  szolgáltató ellátásért felelős/ ellátásért felelősök nevében eljáró 

 

 

 

ellenjegyzem: 

Dr. Bacsárdi József 

aljegyző 
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Melléklet a 130/2016 számú előterjesztéshez – Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a víziközművek 2017 – 2031. évi gördülő fejlesztési tervéről szóló 125/2016. (IV. 

27.) határozatának 2. melléklete 

  MEGÁLLAPODÁS 

 

 a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv) 11. §-ban 

előírt Gördülő Fejlesztési Terv (továbbiakban: GFT) elkészítéséről és a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH) történő benyújtásának teljesítéséről.  

A megállapodó felek:  

egyrészről Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.), mint ellátásért 

felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró - továbbiakban: Kötelezett,  

másrészről a FEJÉRVÍZ ZRt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.), továbbiakban: 

Szolgáltató. 

A felek közös akarattal megállapodnak, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 

szerinti GFT-vel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében, Kötelezett helyett a 

Szolgáltató fogja végezni a MEKH részére az ellátásért felelős érdekeltségébe tartozó, a 

Szolgáltató által üzemeltetett I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 

víziközmű rendszerre vonatkozóan a 2017-2031. évi GFT elkészítését, a MEKH-hez történő 

benyújtását, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárásban az Önkormányzat képviseletét. 

Jelen megállapodásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megbízási 

szerződésekre vonatkozó részét kell alkalmazni. 

 

A megállapodás jogalapja a Kötelezett részéről a ……/2016. (IV. 27.) számú képviselő-testületi 

határozat. 

 

Székesfehérvár, 2016. május …….nap Bicske, 2016. május … nap 

 

 

 .......................................................   ........................................................  

FEJÉRVÍZ Víz-és Csatornamű Zrt Bicske Város Önkormányzata 

  szolgáltató ellátásért felelős/ ellátásért felelősök nevében eljáró 

 

 

 

ellenjegyzem: 

Dr. Bacsárdi József 

aljegyző 
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Melléklet a 130/2016 számú előterjesztéshez – Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a víziközművek 2017 – 2031. évi gördülő fejlesztési tervéről szóló 125/2016. (IV. 

27.) határozatának 3. melléklete 

  MEGÁLLAPODÁS 

 a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv) 11. §-ban 

előírt Gördülő Fejlesztési Terv (továbbiakban: GFT) elkészítéséről és a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH) történő benyújtásának teljesítéséről.  

A megállapodó felek:  

egyrészről Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.), mint ellátásért 

felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró - továbbiakban: Kötelezett,  

másrészről a FEJÉRVÍZ ZRt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.), továbbiakban: 

Szolgáltató. 

A felek közös akarattal megállapodnak, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése 

szerinti GFT-vel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében, Kötelezett helyett a 

Szolgáltató fogja végezni a MEKH részére az ellátásért felelős érdekeltségébe tartozó, a 

Szolgáltató által üzemeltetett I/12. Mány bányakút vízszolgáltató rendszer – V víziközmű 

rendszerre vonatkozóan a 2017-2031. évi GFT elkészítését, a MEKH-hez történő benyújtását, 

valamint a jóváhagyásra irányuló eljárásban az Önkormányzat képviseletét. 

Jelen megállapodásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megbízási 

szerződésekre vonatkozó részét kell alkalmazni. 

 

A megállapodás jogalapja a Kötelezett részéről a ……/2016. (IV. 27.) számú képviselő-testületi 

határozat. 

 

 

Székesfehérvár, 2016. május …….nap Bicske, 2016. május … nap 

 

 

 

 .......................................................   ........................................................  

FEJÉRVÍZ Víz-és Csatornamű Zrt Bicske Város Önkormányzata 

  szolgáltató ellátásért felelős/ ellátásért felelősök nevében eljáró 

 

 

 

ellenjegyzem: 

Dr. Bacsárdi József 

aljegyző 
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23. Napirend: 

A viziközművek gördülő fejlesztési tervének 2016. évi megvalósításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) minden év szeptember 15-ig 

szükséges a víziközmű-szolgáltató – Bicske esetében a Fejérvíz Zrt – írásbeli véleményével 

együtt az ellátásért felelősöknek/ ellátásért felelősök nevében eljárónak kell jóváhagyásra 

benyújtani. Bicske esetében a MEKH mindhárom víziközmű rendszerre jóváhagyta a 2016 – 

2030 évekre vonatkozó GFT-t a 2016. márciusában kelt határozataiban. A jóváhagyással 

megnyílt a lehetőség a tervben szereplő rövidtávú munkák kivitelezése előtt. A bizottságok 

tárgyalták az előterjesztést. A szennyvízelvezetés, tisztítás esetében a tervezett munkák 

várhatóan ismét átütemezésre kerülnek, mivel ismertté vált, hogy a város jelentős, 1,3 milliárd 

forintos állami támogatást kap a szennyvízhálózat és tisztítómű fejlesztésére, így a GFT-ben 

tervezett rövidtávú feladatok elvégzése várhatóan ebből a forrásból végezhető el. Az 

előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, valamint a Gazdálkodási Bizottság 

is tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, 

szavazzanak.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

126/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A víziközművek gördülő fejlesztési tervének 2016. évi megvalósításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az ellátásért felelős és az ellátásért felelősök 

nevében eljárva 

 

1. nyilatkozik, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 

865/2016 számon jóváhagyott II/1. Bicske – Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer – V 

megnevezésű víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervében 2016. évre tervezett 

beruházás, felújítás/pótlás munkái közül a  

a) Szt Imre-Apponyi u. sarok DN 150 tolózár csere munkát 

 a Fejérvíz Zrt (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) megbízásával végezteti el. 

2. nyilatkozik, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 

683/2016 számon jóváhagyott I/12. Mány bányakút vízszolgáltató rendszer – V 

megnevezésű víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervében 2016. évre tervezett 

beruházás, felújítás/pótlás munkái közül a  

a) Visszacsapószelepek cseréje, pótlása NA 250 tárolómedence zárkamra 

b) Bányakút vas-gáztalanító kerámia (raschig) gyűrűk pótlása 2 m3 

c) NA 250-es szakaszoló tolózárak beépítése Mány távvezeték vízhálózat 

munkákat a Fejérvíz Zrt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) megbízásával végezteti 

el. 

3. az 1. és 2. pontban foglalt munkák költségére a gördülő fejlesztési tervben nevesített 

becsült költség mértékéig, a tervben megnevezett forrásból biztosít fedezetet. 
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4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. és 2. mellékletét képező nyilatkozatok 

aláírására.  

 

Határidő: 2016. május 15. 

Felelős: Polgármester 

 

 

5. Napirend: 

Bicske, 1734/B/8 hrsz. (Ady E u. 1. társasházi lakás) elővásárlási jogáról 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzata résztulajdonosa a Bicske, Ady E. u. 1. szám alatt 

lévő társasháznak. A társasház alapító okirata szerint a társasház tulajdonosainak a társasház 

kizárólagos tulajdoni hányadára 3. személlyel szemben elővásárlási joga van. A társasház 

1734/B/8 hrsz. albetétjét – 35m2 alapterületű lakás és a hozzá kapcsolódó eszmei tulajdon – a 

tulajdonos értékesíteni kívánja 9.100.000,- Ft vételár ellenében. Az önkormányzat a 

költségvetésben nem szerepeltetett ingatlan vásárlásra előirányzatot. A fentiek ismeretében kéri 

a képviselő-testületet, hogy döntsön az elővásárlási jog gyakorlásáról, vagy az arról való 

lemondásról. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és kéri az elnököt, hogy 

ismertesse a javaslatot.  

 

Bárányos József : A bizottságuk nem támogatja a javaslatot, hogy éljenek elővásárlási 

jogukkal. Úgy látják, hogy 35 nm-es ingatlan és a 9,1 MFt-os ár nincsen arányban egymással. 

Kevéssé látják ennek a megtérülését. A javaslatuk az, hogy ne éljen a képviselő-testület az 

elővásárlási jogával. Köszöni. 

 

Pálffy Károly: Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt. Kéri szavazzanak. Aki 

a Gazdálkodási Bizottság véleményével egyetért, az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

Az elfogadott döntés:  

 

127/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske, 1734/B/8 hrsz. (Ady E. u. 1 társasházi lakás) elővásárlási joga 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Bicske 1734/B/8 hrsz alatt felvett, a természetben 2060 Bicske, Ady Endre u. 1. sz. 1. 

em. 3. sz. alatt található társasházi öröklakás megnevezésű ingatlan adásvétele 

tárgyában a társasház alapító okirat 3.1.3. pontjában biztosított elővásárlási jogáról 

lemond. 

2. felhatalmazza a polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.  

 

Határidő:  2016. május 10. 

Felelős:  Polgármester 
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6. Napirend:  

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bicske Város Szervezete támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Az egyesület azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy támogassa 

autóbusszal történő utazással a Karcag Polgári Nyugdíjas klubbal való találkozójukat. A 

találkozó tervezett időpontja: 2016. 05. 26., létszáma: 32 fő. A nyugdíjasok Karcagra utaznának 

és 200.000,- Ft támogatást igényelnének a képviselő-testülettől. A Gazdálkodási Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést és kéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Bárányos József: Az előterjesztés mellé készült egy számítás, mely a tényleges útiköltséget 

veszi figyelembe Karcag és Bicske között. Egy személy árajánlata alapján a bizottságuk mégis 

azt mondja, hogy teljes 200.000,- Ft-ot hagyják jóvá és ezzel támogassák a nyugdíjas kört, hogy 

egy színvonalas és jó kedvvel teli kiránduláson tudjanak részt venni. Ehhez kéri a 

támogatásukat és ne keret jelleggel, hanem 200.000,- Ft-ot.  

 

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

a bizottság javaslatával egyetért, az jelezze.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

Az elfogadott döntés:  

 

128/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bicske Város Szervezete támogatási 

kérelméről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Országos Nyugdíjas Polgári 

Egyesület Bicske Város Szervezete a Bicske-Karcag Polgári - Híd baráti találkozóra történő 

elutazásra vonatkozó kérését 200.000-Ft-tal a 2016 évi költségvetés civil szervezetek 

támogatása előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére. 

 

Határidő: 2016. április 27. 

Felelős: Polgármester 

 

 

7.  Napirend: 

Képviselői bejelentések 

Előterjesztő:  

 

Szabó Attila: neki három bejelentése lenne a körzetében. A Szent Imre utcában található járda, 

amely nagyon rossz állapotban van. Egy babakocsit nem lehet rajta végig tolni. A másik kettő 

csapadékvíz elvezetési probléma. Az egyik probléma az Apponyi – Batthyány utca sarkán lévő 

áteresznél van, az áteresz nem működik. A Batthyány utca és a Május 1 utca sarkán lévő 

árokban is folyamatosan megáll a víz. Ott olyan, mintha oda lejtene mindenhonnan. Nem megy 

el a patak felé, hanem ott megáll.  
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Sulyokné Guba Judit: A Thököly utcával kapcsolatban szeretné jelezni, hogy a vasút felöli, 

oldalról van szó. Mind a két oldalon volt vízelvezető árok abban az utcában, ami az évek során 

eltűnt. A csapadékvíz elvezetés nem biztosított. Azt szeretné kérni, hogy az eredeti állapotot 

állítsák vissza. Mind a két oldalon legyen biztosított a csapadékvízelvezetés.  

 

Heltai Zsolt: megkereste a Raffael család, akinek ingatlanja a Szent István úton van. Évekkel 

ezelőtt az önkormányzatnak volt terve Szent István út és a Csokonai iskola közötti területen 

egyfajta lakóövezet kialakítására. Ekkor megkeresték őket is, hogy ezt az ingatlant meg szeretné 

vásárolni az önkormányzat. A kérdésük arra irányul, hogy lesz-e ebből a tervből valami? Az 

önkormányzat igényt tart-e az ő ingatlanjukra, és nyilatkozzon az önkormányzat, ha igen, akkor 

lesz-e ebből valami 2017-ben, 2018-ban? Vagy nem lesz már ebből semmi? Akkor hadd 

használják ezt az ingatlant, amire szeretnék. A másik, hogy hol tart az az ügy, hogy a város 

felveszi a kapcsolatot a közúttal, hogy a fő utcának nagyon rendezetlen a területe. Látta, hogy 

virágágyásokat építettek a közút kezelésében lévő részekre. Ha virágágyásokat lehet bele tenni, 

akkor a csúnya területeket is el kellene tüntetni. Volt felajánlás az autós alkatrész üzletet 

üzemeltető vállalkozónak, nem tudja sikerült-e beszélni vele? 

 

Pálffy Károly: igen beszéltek vele. 

 

Heltai Zsolt: továbbra is a Hársfa utcát is megemlíti. Eltelt egy hónap és még martaszfaltos 

kátyúzás sem történt meg. Történik-e valami ebben az utcában? 

 

Pálffy Károly: röviden, de nem teljes körűen válaszol. A közúttal történt egyeztetések alapján 

jelentős mennyiségű martaszfalt keretet kötöttek le 1000 m3 mennyiségben, melyben 

elsősorban belterületi utaknak a helyzetét szeretnék rendezni. Amikor ez a martaszfalt a 

rendelkezésükre áll, akkor lesz lehetőség az utak javítására. Május 10-e körüli időpont az, amíg 

a problémás utak tervezése megtörténik. A kollégák dolgoznak azon, hogy milyen megoldással, 

milyen utcát, milyen szélességben tudnak legalább martaszfalttal ellátni figyelembe véve a 

csapadékvíz elvezetését is. Ezeket a számításokat, felméréseket jelen pillanatban végzik. Amint 

rendelkezésükre áll a martaszfalt azt követően fogják tudni javítani az utcákat. Szent István 

utcai ingatlannal kapcsolatosan azt tudja mondani, hogy a HÉSZ-ben szerepel, ebből kivenni, 

betenni ilyen módosításokat a képviselő-testület döntése. Ahhoz, hogy építeni lehessen, azt a 

HÉSZ szabályozza. Ez lehet a Szent István utcai részen is. Voltak régebben befektetői 

érdeklődők, akik utcanyitásban gondolkodtak. Jelen pillanatban az önkormányzat önerőből nem 

képes ezt a feladatot ellátni. Ez a forrás az önkormányzatnál jelen pillanatban nem áll 

rendelkezésre. Igény lenne új ingatlanokra. Vizsgálják, hogy hol tudnak előrelépést tenni annak 

érdekében, hogy építési ingatlanokat tudjanak kialakítani. A Szent István és a Tatai utcára 

visszakanyarodva említi, hogy a Szent István utcát részben tudják rendezni ezt a parkoló részt. 

A jelenleginél kulturáltabb megjelentést tudnak kialakítani. Ezért helyezték el a virágágyásokat 

is. Az önkormányzat pályázott a Szent István utat érintő pályázattal.  

 

Ivanics Imréné: szeretné felhívni a TV nézők figyelmét, hogy most szombaton, 30-án a 

TeSzedd országos szemétszedési akció keretében csatlakoztak ehhez az akcióhoz. Szeretnék 

Bicske nagy részét megszabadítani az illegálisan lerakott szeméttől, amihez kérik a Zöld Bicske 

szíves közreműködését. Szeretne mindenkit kérni, aki szeretne tenni a környezete szépítése 

érdekében, azokat szeretettel várják szombaton 8 órakor a Hősök terén. Eszközt nem kell hozni, 

kesztyű és zsákot mindenki itt fog kapni.  
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Pálffy Károly: nem lát több jelentkezőt. Megkéri a hivatal dolgozóit a képviselői 

bejelentésekre a megfelelő lépéseket tegyék meg. Tájékoztassák a szokott módon a 

képviselőket róla.  A rendes nyílt ülést 8,50 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Bacsárdi József 

            polgármester                    aljegyző 

 

 


