
JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. június 13-án. 1020  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Bacsárdi József, aljegyző 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Irodavezető 

Hegedűs Viktória, ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor, szervezési és jogi referens 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka, médiareferens 

Szabó Ágnes igazgató, Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 

Nagy Attila, BGSZ igazgató 

Hajbin Tímea könyvvizsgáló (Zöld Bicske Nonprofit Kft.) 

Kósa László, Bicske Városi TV 

 

 

Pálffy Károly: Köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Kéri a képviselőket, hogy 

fogadják el a napirendet, a pénzügyi bizottságnak a javaslatával, miszerint a Zöld Bicske Nkft-

nek csak a beszámolóját tárgyalják most, a törzsrészvény eladási részt napolják el. Aki , ezzel 

a módosítással egyetért, a napirendet elfogadja, az jelezze.   

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

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

alábbi napirendet:  
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Az elfogadott döntés:  

 

168/2016. (VI. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. június 13-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 13-i rendkívüli, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el azzal, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójáról szóló napirendből kerüljön ki a törzsbetét értékesítési rész. 

 

1) A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

2) A helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. C. törvény alapján 

kiírt pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ működésével 

összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének köszönetnyilvánításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. Bicske Város Önkormányzat 100 %-os 

tulajdonában álló gazdasági társaság. A képviselő-testület által megbízott vezetője eleget tett 

kötelezettségének és elkészítette a 2015. évi beszámolót, melyet megküldött. A Felügyelő 

Bizottság 2016. június 10-én ülésezett és az ülés jegyzőkönyvét rendelkezésre bocsájtotta, ez a 

jelen előterjesztés mellékletét is képezi. Mielőtt megnyitja a napirend felett a vitát, megkéri a 

Gazdálkodási Bizottság elnökét, hogy a Gazdálkodási Bizottság és a Város- és 

Vállalkozásfejlesztési Bizottság együttes ülésén megszületett döntést ismertesse.  

 

Bárányos József: az összevont bizottság zárt ülést tartott, ezért javasolja, hogy az előterjesztés 

módosító részére egy zárt ülést hívjon össze.  

 

Pálffy Károly: kéri a képviselő társakat, hogy a zárt ülésre való átalakulásra szavazzanak.  
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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 

 

Az elfogadott döntés:  

 

169/2016. (VI. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. június 13-i rendkívüli, nyílt ülés átalakulása zárt üléssé 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezető 

számára jutalom megállapításáról szóló napirend tárgyalásához zárt üléssé alakul. 

 

Pálffy Károly: megkéri a jelenlévőket, hogy a zárt ülés idejéig hagyják el a termet.  

 

10 óra 25 perc a zárt ülés elkezdődött. 

10 óra 33 perc a nyílt ülés folytatása. 

 

Pálffy Károly: a zárt ülésen a képviselő-testület meghozta azt a döntését, melyet a Gazdálkodási 

Bizottság javasolt. Az ügyvezető úr jutalmáról döntött, mellyel megköszöni az előző évi 

munkáját. Köszönti a könyvvizsgálót és a Zöld Bicske Nkft. ügyvezetőjét. Kérdezné az 

ügyvezető igazgatót, hogy a beszámolóhoz van-e hozzáfűzni valójuk?  

 

Teszár Tamás: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt képviselő-testület! A Bizottsági ülésen szinte 

mindenki ott volt, inkább, ha kérdésekre válaszolna.  

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Heltai Zsolt: nem kérdés, inkább észrevételt tenne. Már többször beszéltek arról, hogy nagyon 

sokan élnek vissza a városban azzal, hogy kisebb összegű szemétszállítási díjat fizetnek 

lakásonként, mint a tényleges. A lakosság köréből megkeresték, hogy közöttük, képviselők 

között is van olyan, aki gyerekeket nevel, többen élnek abban a házban és 60 literes kukát fizet. 

Stílustalannak tartja, hogy 700 Ft miatt tesz ilyet. De nem akarja most nevesíteni azt az embert, 

de megkérné arra, hogy a következő képviselő-testületi ülésig ezt a feltételezhetően 

adminisztratív problémát küszöbölje ki. Mert ha a következő ülésen is ugyanaz lesz, hogy 60 

literes kukát fizet, (ő megnézte és a kukán 60 literes matrica van) akkor nem tehet más, mint 

nevesíti azt a képviselőt. Vállalhatatlan, hogy ők ott ülnek, és nem tudnak jó példát mutatni a 

lakosságnak. Bicskén van az a jelenség, hogy a fele ember nem fizet. Így nem is csoda, ha a 

városvezetők között is van ilyen ember és ezt a kiskaput kihasználja. Ennyit szeretne csak 

hozzáfűzni.  

 

Pálffy Károly: akinek inge vegye magára, kéri, hogy megfelelően járjon el, akire ez vonatkozik. 

Kérdezi a képviselő társakat, hogy van-e hozzászólás? 

 

Sulyokné Guba Judit: a díjat az állam fogja beszedni? Hosszú évek óta gond az, hogy 4000 

háztartásból 2 ezer valahányszáz háztartásnak van szerződése a szemétszállításra. Azt hallotta, 
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hogy a számlát az állam a lakcím nyilvántartási adatok alapján automatikusan fogja kiküldeni. 

Igaz ez? Akkor ez a probléma megoldódik? Vagy rosszak az információk? 

 

Teszár Tamás: az egyik nem igaz. A 4 ezer ingatlanból 2.200 ingatlanból 30-60 literes, a 

többieknek is van valamennyi talán 300. Az állami cég fog számlázni, de nincs meg a 

számlázási programja. A közbeszerzést is csak a múlt héten írták ki. Bér számlázást ők fogják 

elvégezni. Nagyjából 20 cég vállalta a 140-ből, hogy bérszámlázást csinál. Az állami cég 

nevében, az állami cég bankszámlaszámára, csekkjével bocsájtja ki a számlát helyettük. Az 

állam jogosultságot kapott arra, amire a közszolgáltatóknak nem volt, a lakcímnyilvántartással 

összevethető a számlázási adatbázis. Azt gondolták, hogy ez néhány száz cím, de a KSH adatai 

szerint még itt akár 4 ezer ingatlan is hiányozhat. Itt lehetnek lakatlan ingatlanok is. 8 napot 

kapnak erre. A hátralék behajtás, kintlévőség kezelése is az állam feladata lesz. Nekik, mint 

bérszámlázóként lesz vele feladatuk.  

 

Ivanics Imréné: két kérdést szeretne. A számázást nem a lakásba bejelentett személyek 

számához fog igazodni? Akik addig a Zöld Bicskénél hátralékban voltak, ők köthetnek új 

szerződést a Nemzeti Közműszolgáltatóval?  

 

Teszár Tamás: a jogszabály szerint egy kormányrendeletben leírják az 1 főre eső hulladék 

mennyiséget. Figyelembe kell venni az ingatlan használók számát, ami egy szorzó tényező. Le 

kell vonni a szelektív hulladékot. A díjban van egy szubjektív elem is. Volt olyan, hogy a 30 és 

60 literes edényeket az 1 fő háztartások használhatják, de ennek nem lehetett érvényt szerezni. 

Nem tudja, hogy ez hogyan fog változni. Szerződést kötni eddig sem kellett. Kötelező 

közszolgáltatás a szemétszállítás. Itt az volt a gyakorlat, hogy akinek volt hátraléka, és eladta 

az ingatlanját, akkor addig nem köthetett az új tulajdonos szerződést. A mostani állami cégnél 

mindenki tiszta lappal indul. Tőlük csak a rezsicsökkentési adatokat kapja meg. Az adatbázis 

kezelés továbbra is az ő feladatuk lesz. Nem csak a bérszámlázás időszakában. Ők csak minden 

hónapot követő 5-ig átadják a számlázó rendszerüknek a számlázási adatbázist. Az összes 

nyilvántartás náluk lesz. Náluk kell jelentkezni, aki szerződést akar kötni.  

 

Pálffy Károly: több jelentkezőt nem lát, szavazásra teszi fel a kérdést. Aki a Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját elfogadja, az ügyvezető jutalmának a módosításával, 

kéri, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 

Az elfogadott döntés:  

 

172/2016. (VI. 13.) képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2015 évi 

beszámolóját 839 138 e Ft mérlegfőösszeggel és mérleg szerinti eredményét - 78 327 e Ft 

veszteséggel fogadja el. 

Határidő:  2016. június 13. 

Felelős:  Polgármester 
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10 óra 45-kor Teszár Tamás elment. 

 

2. Napirend 

A helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról Előterjesztő: 

polgármester 

 

Pálffy Károly: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklet I. 5., valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja szerint „A települési 

önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” jogcímmel az 

önkormányzatoknak lehetőségük van ez évben normatív támogatás igénylésére. A támogatási 

kérelem benyújtási határideje VI. 22-e. A támogatással lehetővé válik a tömegközlekedés 

finanszírozásához jelentős mértékű állami segítség. A Gazdálkodási Bizottság és a Város- és 

Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem 

lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak, aki támogatja a pályázat beadását, az 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 

 

Az elfogadott döntés:  

 

173/2016. (VI. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

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

határozatával alátámasztva nyilatkozza, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 

2016. január 1-jétől 2016. december 31-.ig folyamatosan fenntartja, 

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

működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), 

valamint fejlesztéséhez 2015. évre vonatkozóan nettó 6.663.800,-Ft összegű, saját 

forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el, a 

támogatás összege a szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalásra került. 

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

szolgáltatási szerződést. 

4. felhatalmazza a polgármestert a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásra 

vonatkozó kérelem benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges egyéb nyilatkozatok 

megtételére, dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  2016. június 22. 

Felelős:  Polgármester 
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3. Napirend 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. C. törvény alapján kiírt 

pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: az előző képviselő-testületi ülésen tárgyalták ezt a napirendi pontot egyszer. 

Akkor elhatározták, amiben lehet, ott pályázatot kívánnak benyújtani. A pályázat benyújtása 

megtörtént.  A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, a pályázathoz szükséges önerő 

nagysága pontosításra került. Jelen előterjesztés tárgya a pályázathoz szükségesen vállalandó 

önerő határozatba foglalása. A benyújtott pályázat két alcélt kíván megvalósítani, ezek: József 

A. utcai óvoda fűtésrendszer korszerűsítése. A pályázat teljes összege: 45.278.028,- Ft 

támogatási intenzitás: 50%, szükséges önerő: 22.639.014,- Ft valamint a Kézai S. utca és Petőfi 

tér burkolat felújítása. A pályázat teljes összege: 47.332.963,- Ft, támogatási intenzitás: 50%, 

szükséges önerő:23.666.483,- Ft. A Képviselő-testület május 25-én döntött és megtették az 

előkészületeket. A pályázat előkészítése megkezdődött. Szükséges módosítani a pályázati 

önerő mértékét. Mert az adóerő képesség miatt nem a 30 %-os pályázati keretbe, hanem az 50 

%-os keretbe fért bele. Megnyitja a napirend felett a vitát. A Gazdálkodási Bizottság és a Város- 

és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést.  

 

Igari Léna: az óvodának a fűtés korszerűsítése az mit takar? 

 

Fábián Róbert: kazán csere, radiátor csere, tervezési költségek.  

 

Heltai Zsolt: ez egy hagyományos fűtési rendszer? Nincs megújuló energia 45 millióért? 

 

Fábián Róbert: nincsenek még tervek, a pályázatot be kell nyújtani. Amikor elkészül, a terveket 

engedélyeztetni kell. Ezt követően tudják a beszerzést megindítani. Ez elképzelhető, hogy egy 

31 milliós beruházás lesz. Tervezők ezt az árat adták.  

 

Igari Léna: melyik cég volt a tervező? 

 

Fábián Róbert: egy magántervező, már többször tervezett Bicskének. 

 

Heltai Zsolt: az útburkolat felújításra szorul a Kézai Simon utcában. Régóta szószólója a Hársfa 

utca lakóinak. Több ígéretet kaptak, hogy mart aszfalttal lesz megoldva a probléma. 

Tájékoztatja a polgármester urat, hogy ezidáig nem lett megoldva. Egy éve vette kezébe a 

dolgot, azóta már többször történt a BGSZ által kátyúzás, de semmit nem ér sóderre történő 

javítás. Tervezi az önkormányzat, hogy részt vesz egy olyan pályázaton, ahol az ilyen nem 

szilárd burkolatú útburkolattal rendelkező utcák is esetleg részesülhetnek. Közösség építő 

célzattal jó a Hársfa utcai áldatlan állapot. Azt szeretnék, hogy vagy legyen Tessely Zoltán utca, 

mert tőle kapták több éve az ígéretet, ami igaztalannak bizonyult, vagy kátyú utca. Se mart 

aszfalt, se szilád burkolat, ígéretből sokat kaptak.  

 

Pálffy Károly: pont a holnapi nap folyamán mennek ki abba az utcába. Azért mennek ki, hogy 

az utca problémáját megoldják. De nem csak ebbe az utcába mennek, hanem az összes többibe, 

ahol szilárd burkolat nincs. Örülnének, ha minden utcát le tudnának aszfaltozni. De jelen 

pillanatban nem látnak olyan pályázatot, ahol szilárd burkolattal nem rendelkező utcára lehetne 

pályázni új aszfalt réteggel. Terveznek, gondolkodnak a megoldáson. Kaptak már 

kalkulációkat, nem csak a Hársfa utcába, a többibe is. Amikor a mart aszfalt, amit lekötöttek a 
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Közútnál rendelkezésükre áll, abban a pillanatban fogják az utakat rendbe tenni. Ehhez az 

időjárásnak is olyannak kell lenni. 30 fok, vagy a feletti időben ideális ennek az ideje.  

 

Heltai Zsolt: előre lépés lenne már ez is. Ha ezt egy szegélykővel összefognák, akkor lehet, 

hogy nem csak egy fél évre oldanák meg a problémát.  

 

Pálffy Károly: járható útfelületet szeretnének kialakítani. Kéri szavazzanak, két határozati 

javaslat van. Aki az első határozati javaslatot támogatja az kéri jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

Az elfogadott döntés:  

 

174/2016. (VI. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. C. törvény alapján 

kiírt pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázatra előkészített és benyújtott 

pályázatokról szóló tájékoztatást elfogadja, a pályázaton való részvételi szándékát 

ismételten megerősíti. 

2. A pályázati alcélként megjelölt „Bicske Városi Óvoda József Attila utcai 

Tagóvodája fűtésrendszer korszerűsítése” pályázathoz szükséges 22.639.014,- Ft 

önerőt a 2016. évi költségvetés 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 26. 

melléklet 3. sor bölcsőde felújítása és kiviteli tervek terhére biztosítja. 

1. A pályázati alcélként megjelölt „Kézai S. utca és Petőfi tér burkolatfelújítása” 

pályázathoz szükséges 23.666.483., Ft önerőt a 2016. évi költségvetés 4/2016. 

(II.10.) önkormányzati rendelet 26. melléklet 7. sor kátyúzás és útjavítás terhére 

biztosítja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2016. június 15. 

 

 

Pálffy Károly: Aki a második határozati javaslatot támogatja, kéri jelezze. 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  
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175/2016. (VI. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. C. törvény alapján 

kiírt pályázaton való részvételről szóló 163/2016. (V.25.) képviselő-testületi határozat 

módosításáról 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2016. (V.25.) képviselő-testületi 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

a 163/2016. (V.25.) képviselő-testületi határozatának 3. pontja a következőkben módosul: 

3. a pályázati alcél megvalósításához a 2016. évi költségvetés 4/2016. (II.10.) 

önkormányzati rendelet 26. melléklet 3. sor bölcsőde felújítása és kiviteli tervek terhére 

50% önerőt, maximum 10.000.000,- Ft összegben biztosít. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. június 29. 

 

 

4. Napirend 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ működésével 

összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Kapcsolat Központ Alapító Okiratát 2016. július 2-ai hatállyal módosítani 

kell, tekintettel arra, hogy az intézmény már Csabdin nem látja el a házi segítségnyújtással 

összefüggő feladatokat. El kell fogadni az alapító okirat módosítását, valamint az egységes 

szerkezetű alapító okirat módosítást. A Kapcsolat Központ működési engedélyének kiadása 

érdekében el kell fogadni az intézmény szervezeti és működési szabályzatát és szakmai 

programját, valamint a támogató szolgálat működésére vonatkozóan Csabdi Önkormányzattal 

kötendő megállapodást. 4 határozathozatal szükséges. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem 

lát jelentkezőt. Kéri, hogy aki az alapító okirat módosításáról szóló határozati javaslatot 

támogatja, az jelezze.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

Az elfogadott döntés:  

 

176/2016. (VI. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító 

okiratának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

alapító okirat módosítását a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány 

szerinti tartalommal. 
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2) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti okirat aláírására. 

3) felkéri a polgármestert hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ Alapító Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér 

Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetése érdekében küldje meg. 

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

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

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:2016.június 15. 

Felelős: Polgármester 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító okiratának 

módosításáról szóló 176/2016. (VI.13.) határozat  1. számú melléklete 

 

Okirat száma:     /2016 

Módosító okirat 

 
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ a Kapcsolat 

Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa által 2015. december 17. napján kiadott,  22/2015. számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének ……. /2016 (VI….) számú határozatára 

figyelemmel a következők szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 4.5. c.) pontjában a ”Csabdi Község közigazgatási területe” 

szövegrész elhagyásra kerül. 

 

 

Jelen módosító okiratot 2016 július 2-től kell alkalmazni. 

 

Kelt: Bicske, 2016. június 13.  

                                                                                  P.H. 

 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

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

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

Az elfogadott döntés:  
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177/2016. (VI. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ egységes 

szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

egységes szerkezetű Alapító Okiratát a határozat 1. mellékletében szereplő 

formanyomtatvány szerinti tartalommal  

2. felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratát – az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg. 

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

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

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016.június 15. 

Felelős: Polgármester 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ egységes 

szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 177/2016. (VI.13.) határozat 

(előterjesztés 2. melléklete) 1. számú melléklete 

 

 
Okirat száma:        / 2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Egyesített Családsegítő 

és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 A költségvetési szerv 

1.1.1.megnevezése: Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 

              1.1.2. rövidített neve: Kapcsolat Központ 

1.2.A költségvetési szerv 

1.2.1.székhelye: 2060 Bicske Ady Endre u. 1. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bölcsődei Szakmai Egység 2060 Bicske Ady Endre u. 17. 

2 Gondozási Szakmai Egység 2060 Bicske Szent István u. 124.  
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3 Védőnői Szakmai Egység 2060 ske Kossuth tér 17. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. november 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Baba- Vár Városi Bölcsőde 2060 Bicske Ady Endre u. 17. 

2 
Bicske Városi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

2006 Bicske Ady Endre u. 2. 

3 
Bicskei Gondozási Központ és Városi 

Idősek Klubja 

2060 Bicske Szent István u. 124. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 2060 Bicske Hősök tere 4. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban foglalt szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és 

ellátások, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64 

.§-ban, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39.§-

40.§-ban és 49.§-ban foglalt feladatok ellátása 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a.)  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény által 

meghatározott szociális alap és szakosított ellátásokról való gondoskodás, valamint a 

gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által 

meghatározott gyermekjóléti alapellátás biztosítása 

b.) Szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása  

c.) A családok segítése érdekében a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, 

családgondozás, családban jelentkező működési zavarok konfliktusok megoldásának 

elősegítése, a gyermekeket ellátó nevelési-oktatási intézményekkel együttműködve 

szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok végzése 

d.) A három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, 

továbbá a három évet betöltött, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján óvodai 

nevelésre még nem érett gyermek gondozása negyedik életévének betöltését követő 

augusztus 31-ig, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása 

e.) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 41.§-42.§-ban meghatározott feladatok 

ellátása területi és iskolai védőnői szolgálat keretében 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati kormányzati funkció megnevezése 



12 

 

 funkciószám 

1 074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

2 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

3 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

4 102031 Idősek nappali ellátása 

5 102032 Demens betegek nappali ellátása 

6 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

7 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében 

9 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

10 104043  Család és gyermekjóléti központ 

11 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

12 107051 Szociális étkeztetés 

13 107052 Házi segítségnyújtás 

14 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

a.)Család és Gyermekjóléti Szolgálat: Bicske Város közigazgatási területe 

b.) Család és Gyermekjóléti Központ: Bicskei járás közigazgatási területe: 

                                                                       - Alcsútdoboz 

                                                                       - Bicske 

                                                                       - Bodmér 

                                                                      - Csabdi 

                                                                      - Csákvár 

                                                                      - Etyek 

                                                                      - Felcsút 

                                                                      - Gánt 

                                                                      - Mány 

                                                                      - Óbarok 

                                                                      - Szár 

                                                                     - Tabajd 

                                                                     - Újbarok 

                                                                     - Vértesacsa 

                                                                     - Vértesboglár 

c.) Házi segítségnyújtás: - Bicske Város közigazgatási területe 

                                                

d.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Bicske Város közigazgatási területe 

e.)Étkezetés: Bicske Város közigazgatási területe 

f.) Támogató Szolgálat: Bicske Város és Csabdi Község közigazgatási területe 

g.) Védőnői Szolgálat: - Alcsútdoboz Község Önkormányzatának közigazgatási területe 

                                           - Bicske Város Önkormányzatának közigazgatási területe 
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                                           - Csabdi Község Önkormányzatának közigazgatási területe 

                                          - Óbarok Község Önkormányzat közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti pályáztatási eljárás 

alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 5 éves határozott időre 

bízza meg.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § 

(1) bekezdés g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkajogi jogviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 

szerv Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

22/2014. (V. 30.) határozatával elfogadott alapító okiratát visszavonom. 

 
Kelt: Bicske, 2015. december 17. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2016. …………………..…………………… 

napján kelt, 2016. …………………………………….….. napjától alkalmazandó 

…………………………….okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 

tartalmának. 

 

Kelt: Székesfehérvár, ………………………………… 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 

 

 

Pálffy Károly: aki a Kapcsolat Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai 

programját jóváhagyja, az jelezze: 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

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

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

Az elfogadott döntés:  

 

178/2016. (VI. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ szervezeti 

és működési szabályzatának és szakmai programjának jóváhagyásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 

- Kapcsolat Központ jelen határozat 1. mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatát, 

valamint jelen határozat 2. mellékletét képező szakmai programját 2016 július 1-i hatállyal 

jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. június15. 

 

 

A 178/2016. (VI.13.) számú határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Pálffy Károly: aki a támogató szolgálat feladatainak Csabdin történő ellátásáról szóló 

határozatot támogatja, az jelezze:  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

Az elfogadott döntés:  

 

179/2016. (VI. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Támogató Szolgálat feladatainak Csabdin történő ellátásáról 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete:  

1. elfogadja a Csabdi Község Önkormányzatával a Támogató Szolgálat működésével 

kapcsolatban kötendő, a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást. 

2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2016 június 13. 
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A Támogató Szolgálat feladatainak Csabdin történő ellátásáról szóló 179/2016 (VI.13.) 

határozat  1. számú melléklete 

Feladat-ellátási szerződés 

 

-Támogató szolgálat feladatainak ellátásáról-  

(tervezet) 

amely létrejött Bicske Város Önkormányzata (székhelye: 2060 Bicske Hősök tere 4; 

képviseli: Pálffy Károly polgármester; törzskönyvi azonosító: száma:7270046; KSH 

statisztikai számjele: 15727048-8411-321-07; adószáma: 15727048-2-07), mint megbízott 

(továbbiakban:Megbízott) 

 

Csabdi Község Önkormányzata (székhelye: 2064 Csabdi Szabadság u. 44; képviseli: 

Huszárovics Antal polgármester; törzskönyvi azonosító száma: 727640 KSH statisztikai 

számjele:15727646-8411-321-07; adószáma: 15727646--2-07) mint megbízó 

(továbbiakban: Megbízó) 

 

1.  Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy közigazgatási területén gondoskodjon a 

támogató szolgálat feladatainak ellátásáról különösen a fogyatékkal élők személyes 

gondoskodása és szállítása tekintetében. (Szt.122/B§(1) bekezdés c) pont) 

 

2. A támogató szolgálat működést a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és végrehajtási rendeletei 

valamint a Szociális Munka Etikai Kódexe szabályozza. 

 

3. A Megbízó a támogató szolgálat feladatit a fenntartásában működő Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ (továbbiakban: Kapcsolat 

Központ) közreműködésével látja el. A Gondozási Központ a Kapcsolat Központ 

Szakmai Egysége. Telephelye: 2060 Bicske Szent István u. 124. A Kapcsolat Központ 

a feladat ellátásához szükséges szakemberekkel és szakmai ismeretekkel rendelkezik és 

a támogató szolgáltatással kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott szakmai 

követelményeket maradéktalanul ismeri és betartja. (Szt.122B§ (1) bekezdés c) pont) 

 

4. A Támogató Szolgálat munkatársait a Kapcsolat Központ alkalmazza. A munkáltatói 

jogosítványokat a Kapcsolat Központ vezetője gyakorolja. 

 

5. A Szerződő Felek és Kapcsolat Központ az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó 

feladataiknak annak felmerülésétől számított öt napon belül eleget tesznek, valamint 

betartják és betartatják az ellátottak adataira vonatkozó adatvédelmi 

szabályokat.(Szt.122/B§ (1) bekezdés d) és f) pont) 

 

 

6. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal a finanszírozási megállapodást a 

fenntartó köti meg és jogosult a támogatás igénybevételére.  

 

7. A Támogató Szolgálat feladatellátása a Megbízó, valamint a szolgáltatást igénybe 

vevők részére ingyenes, tekintettel arra, hogy az OEP finanszírozás a Támogató 

Szolgálat működési költségeit fedezi. (Szt. 122/B§(1) bekezdés e) pont) Valamely 
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feladat vagy a működéssel kapcsolatos előre nem látható kiadás finanszírozására 

Szerződő Felek külön megállapodást kötnek. 

 

8. Szerződésszegés esetén a szolgáltatást a Megbízottnak folyamatosan biztosítani kell. A 

szerződésszegésről az esetleges kártérítés módjáról a Megbízó és a Megbízott 

képviselői a szerződésszegés bekövetkeztétől vagy a tudomásra jutástól számított három 

napon egyeztető eljárást folyatnak le. Jegyzőkönyvbe foglalt egyezség hiányában 

bármelyik fél bírósághoz fordulhat. (Szt.122/B§ (1) bekezdés g) pont) 

 

9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést felmondani a tárgyév december 

31. napjával lehet. A felmondás tényét hat hónappal előtte a másik féllel- testületi döntés 

formájában - közölni kell. A felmondás ideje alatt a szolgáltatást folyamatosan 

biztosítani kell. (Szt.122/B§ (1) bekezdés h) pont) 

 

10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás teljesítése alatt felmerülő vitás 

kérdéseiket konzultáció és tárgyalás útján a vita felmerülését követően haladéktalanul, 

de legkésőbb 30 munkanapon belül rendezik. Amennyiben 30 munkanapon belül a vitát 

rendezni a felek nem tudják, a felek bármelyike jogosult a bírói út igénybevételére. 

(Szt.122/B§ (1) bekezdés k) pont) 

 

11. A Megbízott nyilatkozik, hogy lejárt köztartozása nincs, számlaszáma: 11736020-

15727048.Az intézmény egyéb adatait az intézmény alapító okirata és Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza.(Szt.122/B§ (1) bekezdés l) pont) 

 

12. A szolgáltatás nyújtása során ért sérelmével kapcsolatban az ellátott panaszt tehet az 

intézmény vezetőjénél, aki köteles a panaszt 15 napon belül kivizsgálni és annak 

eredményéről a panasztevőt írásban értesíteni. Ha az intézményvezető a megadott 

határidőn belül nem intézkedik a panaszos az Ellátottak Érdek-képviseleti Fórumához, 

valamint a fenntartóhoz fordulhat. A panaszok kivizsgálásában, illetve a képviselet 

biztosításában a betegjogi képviselő és az ellátott jogi képviselő segítségét lehet kérni.  

(Szt.122/B§ (1) bekezdés j) pont)  

 
13. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megbízott által végzett szolgáltatást alvállalkozásba 

adni nem lehet. (Szt.122/B§ (1) bekezdés i) pont) 

 

14. Jelen megállapodás módosításához, megszüntetéséhez, a megállapodás felmondásához 

az önkormányzatok képviselő testületeinek minősített többséggel hozott döntése 

szükséges. 

 

15. Jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a felek kötelesek 

egymással elszámolni. 

 

16. A Kapcsolat Központ vezetője évente legalább egyszer köteles a Csabdi Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének beszámolni a Támogató Szolgálat 

tevékenységéről. 

 

17. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 2. pontban hivatkozott 

jogszabályokon kívül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendlelkezései az irányadók. 
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Bicske, 2016. június …..  

 

Bicske Város Önkormányzata                              Csabdi  Község Önkormányzata 

        képviseletében                                                               képviseletében 

     /:Pálffy Károly:/                                                             /:Huszárovics Antal:/ 

          polgármester                                                                       polgármester                                                                                                

                                

                                                                          

Záradék: A képviselő-testületi határozatok a vonatkozó jóváhagyó döntést, valamint a 

polgármesterek a Megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazását tartalmazzák. 

 

 

/: Dr. Bacsárdi József:/                                                         /:Dr. Sisa András: / 

Bicskei Polgármesteri Hivatal                                         Felcsúti Közös Önkormányzati                 

                aljegyzője                                                                         jegyzője 

 

 

 

 

5. Napirend 

Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Az előző képviselő-testületi ülésen napirenden volt az önkormányzat villamos 

áram beszerzése, amelyet a Sourcing Hungary Kft. segítségével kíván az önkormányzat 

lebonyolítani. Felmerült, hogy a kft. offshore hátterű, az előző ülésen ezért a döntés nem 

született meg. Megvizsgálták a Sourcing Hungary Kft. tulajdonosi hátterét, amely alapján 

megállapították, hogy a kft. átlátható, nem offshore. A kiadott átláthatósági nyilatkozat szerint 

a megbízásnak nincs akadálya. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Bálint Istvánné: tudják jól, hogy a politikai családok kampánya a választások után kezdődik. 

Arra szeretné kérni minden politikai család résztvevőjét, aki tagja ebben a testületben dolgozik, 

hogy próbáljon meg politikushoz mérten és megfelelő tájékozódás mellett információkat 

meglebegtetni a testületi ülésen. Ne egyoldalú legyen a tájékoztatás, ami miatt a napirendi 

pontot le kellett venni, szeretnek minden alkalommal körültekintő és tisztességes, becsületes 

munkát végezni. Ehhez a korábban felvetett eset kapcsán levették ezt a napirendet a testületi 

ülésről. Arra szeretne kérni mindenkit, akinek ilyen ambíciói, vannak, hogy tegye meg, de 

megfelelő körültekintés mellett. Köszöni, ennyit szeretett volna. 

 

Heltai Zsolt: neki is vannak információi az offshore háttérről, erről láthatna valami 

nyilatkozatot?  

 

Pálffy Károly: az átláthatósági nyilatkozat az előterjesztés mellékletét képezi! 

 

Heltai Zsolt: köszöni, más kérdése nincs.  
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Pálffy Károly: nincs több jelentkező, kéri, hogy szavazzanak. Aki támogatja, hogy az 

önkormányzat intézményeinek, továbbá a közvilágítás villamos energia beszerzését 

közbeszerzéssel oldják meg a Sourcing Hungary Kft közreműködésével, az kéri, 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: 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  

 

180/2016. (VI. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a tulajdonában lévő intézmények használatában lévő fogyasztási helyekre – az 

intézmények képviseletében is eljárva –, továbbá a közvilágításra összevont villamos áram 

beszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezi. 

2) a beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138 

Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) 950.000,-Ft + Áfa (bruttó 1.206.500,-Ft) összegű 

megbízási díj ellenében. A megbízási díj fedezete a 2016. évi költségvetésben 

rendelkezésre áll. 

3) a bíráló bizottság állandó tagjait az önkormányzat közbeszerzési szabályzata tartalmazza, 

eseti tagként közbeszerzési-, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel a 2) pont 

szerinti megbízási szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft képviselőjét jelöli ki. 

4) felkéri az intézmények vezetőit, hogy a szükséges közreműködést biztosítsák a beszerzési 

eljárás során. 

5) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező megbízási szerződés 

aláírására. 

6) kiegészíti a 64/2016. (III. 23.). számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 

közbeszerzési terv Árubeszerzésre vonatkozó sorát az alábbiakkal: 

 

Az önkormányzat 

intézményeinek, 

továbbá közvilágítás 

villamos energia 

beszerzése 

09310000-5 30.703.243,-Ft 113.§ (1) és (2) 

bek. 

2016 II. 

negyedév 

 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Polgármester 
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6. Napirend: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének köszönetnyilvánításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzata többször jelezte Miniszter Úr felé, a megfelelő 

kormányzati szervek, így a Belügyminisztérium felé is, hogy a befogadó állomásnak a bezárását 

kérik. Sajnálatos az előző időszakokban történt több olyan esemény is, ami felerősítette ezen 

szándékukat. Ismételten jelezték, hogy kéri a bicskei befogadó állomásnak a bezárását. Ezt a 

kérést Miniszterelnök úr meghallotta és köszöni azt, hogy a bicskeiek ugyanolyan fontosak, 

mint bárki más az országban és megszületett az a döntés, hogy a befogadó állomást bezárják. 

Bár nem egyik pillanatról a másikra zárható be, de nekik már fontos az, hogy megszületett az a 

döntést, ami által már várhatják. Bicske város lakossága lassan 30 éve él együtt a befogadó 

állomás ellátottjaival. Az utóbbi években viszont az a türelem és tolerancia, ami a városban 

mindig is tapasztalható volt, sajnos átlépte azt a küszöb értéket, amelyet nem tudnak tovább 

tolerálni. Ezért kérték a Miniszterelnök urat és a Kormányt, hogy tegyenek meg minden lépést, 

hogy a bicskei befogadó állomás bezárásra kerüljön. A kötelezően ránk erőltetett betelepítési 

kvótát Magyarország, így Bicske nem tudja támogatni. Megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Ivanics Imréné: lehet az tudni, hogy most hányan vannak a menekülttáborban? Javasolja, hogy 

egészítsék ki ezt a köszönő levelet azzal, hogy szeretnék kérni a Miniszterelnök urat, hogy 

befolyását vesse latba az ügyben, hogy addig, amíg nem kerül bezárásra ez a tábor, egy 

megerősített rendőri jelenlét legyen a városban. Az utóbbi napokban ő azt tapasztalta, mintha 

kevesebb rendőr lenne. Próbáljanak meg kérni több rendőrt. Köszöni.  

 

Heltai Zsolt: mit köszönnek meg most? Egy ígéretet? Hogy majd, egyszer?  

 

Pálffy Károly: ez már nem egy ígéret.  

 

Heltai Zsolt: addig, amíg egy időpontot nem tudnak… ha azt mondták volna, hogy a 2016-os 

évben, vagy 2017-es évben megvalósul. De hogy azt most megköszönik, hogy megígértek 

valamit, majd egyszer bezárják, nem kellene előre szaladni a köszöngetésben. Akkor ráérnek, 

ha ténylegesen bezárták, és megköszönjék. 

 

Pálffy Károly: ez nem ígéret, erről döntött a Kormány, hogy bezárják a bicskei állomást. 

Köszönik azt, hogy figyelembe vették a kérésüket és fontosnak tartották, hogy meghallgassák 

a kérést. A befogadó állomáson az utóbbi időben 800-810 fő között van a napi ellátottak száma. 

Egy stagnáló létszám. Nem tud róla, hogy kevesebb rendőr lenne. Nem kapott arról 

tájékoztatást, hogy visszavontak volna egységeket. Megerősített jelenlét van a városban.  

 

Igari Léna: az érintett terület kinek a tulajdonában van, mármint a menekülttábor területe. 

 

Pálffy Károly: a Belügyminisztérium tulajdonában. 

 

Igari Léna: úgy tudja, hogy a pályázati pénzből épült néhány blokk, sok évvel ezelőtt. 

 

Pálffy Károly: mivel nem ismeri a Belügyminisztérium pályázatát, nem tud választ adni, nincs 

információja róla.  

 

Igari Léna: az ingatlanok, amelyek ilyen módon felszabadulnak, azzal mi a terve a városnak?  
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Pálffy Károly: keresik a megfelelő megoldást, hogy milyen feladatokat lehetne ott ellátni. 

Szeretnék az ingatlant hasznosítani.  

 

Igari Léna: az ott meghiúsult ipari parki beruházásokkal mi lesz, ha a menekülttábort bezárják, 

valamilyen módon ezek megvalósulnak? Úgy tudja, hogy az egyik kifogás az volt a 

gyógyszeripari létesítménynek, hogy ott a menekülttábor. Ez az akadály el fog hárulni.  

 

Pálffy Károly: nincs kapcsolatuk a beruházóval. Amíg szóba által velük, akkor próbálták 

megkérdezni, akkor ezt az indokot mondták, hogy a befogadó állomás miatt, a migránsok száma 

miatt nem építenek. Viszont azt jelezné, hogy a befogadó állomással szemben lévő terület, 

melyen egy pályázati úton kívántak megvalósítani egy gyógyszeripari beruházást, tudomása 

szerint pályázati pénzek elcsalása miatt ügyészségi vizsgálat van folyamatban. Bízik benne, 

hogy megtalálják a felelősöket. Ezzel kapcsolatosan az önkormányzat semmilyen 

kötelezettséget, ígéretet nem tett, semmilyen kapcsolatuk sincs ezzel a céggel. Nem lát több 

jelentkezőt, kéri, hogy szavazzanak, aki támogatja a határozati javaslatot azokat kéri, jelezzék.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés:  

 

181/2016. (VI. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének köszönetnyilvánításáról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő- testülete köszönetét fejezi ki Orbán Viktor 

Miniszterelnök Úrnak a Bicskei Befogadó Állomás bezárásának támogatásáért, valamint 

megerősíteni, hogy támogatja Magyarország Kormányának a kötelező betelepítési kvóta elleni 

politikáját. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2016. június 13. 

 

 

 

Pálffy Károly: a rendkívüli, nyílt ülést 11 óra 12-kor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Bacsárdi József 

            polgármester                    aljegyző 


