
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. június 29-én. 830  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Bacsárdi József, aljegyző 

Fritz Gábor, hatósági irodavezető 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségevetési Iroda vezető 

Hegedűs Viktória, szervezési ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor, szervezési és jogi referens 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Kuhárszky Éva, pályázati referens 

Teszár Tamás, ügyvezető, Zöld Bicske Nonprofit Kft.  

Nagyné Szita Erzsébet, mb igazgató, BEMKK 

Szabó Ágnes igazgató, Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 

Nagy Attila, igazgató Bicskei Gazdasági Szervezet 

Kósa László, Bicske Városi TV 

 

 

Pálffy Károly: Köszönti a júniusi soros képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Máté János Szilárd képviselő társuk jelezte, 

hogy nem tud a mai képviselő-testületi ülésen részt venni. Mielőtt a napirendet szavazásra 

bocsájtaná, több javaslata lenne a napirend módosítására. Felvételre javasolja a bicskei 

Intermodális csomópont megvalósításáról szóló előterjesztést, a TOP-5.1-2-15. kódszámú 

Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű pályázaton való részvételről szólót, 

valamint a BTC Sporttelep fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést, valamint 

a  Zöld Bicske Nonprofit Kft. között létrejött módosított közszolgáltatási szerződés egységes 

szerkezetben történő elfogadásáról szóló előterjesztést. Teszár Tamás, a Zöld Bicske Nkft. 

ügyvezetője jelezte, hogy a polgármesterekkel történő egyeztetések miatt kéri, hogy ez utóbbi 
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napirendet a testületi ülés elején tárgyalják. Kéri, hogy ezt a napirendi pontot harmadikként 

tárgyalják a beszámolók után. Kérdezi a képviselő társakat, hogy a napirendhez van-e 

hozzászólás.  

 

Igari Léna: ezek a napirendek újak a számukra, nem volt lehetőség megismerkedni, ezeknek a 

tartalmával. Ezért állást foglalni a maga részéről nem tud.  

 

Pálffy Károly: szavazásra bocsájtja a napirendet, kéri aki a napirendi pontokat elfogadja, 

ezekkel a módosításokkal, kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, szavazattal 1 tartózkodás mellett 

elfogadta az alábbi napirendet:  

 

Az elfogadott döntés:  

 

185/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. június 29-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-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) Bicske Város Önkormányzata és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. között létrejött 

módosított közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetben történő elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester  

 

6) Bicskei Önkormányzati rendészet kialakításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

7) A 2016. évi költségvetés módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 
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8) A szociális rendelet módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

9) Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/F 1. ajtó alatti költségelvű lakásbérleti jogviszonyáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

10) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 

költségelszámolásról  

Előterjesztő: polgármester 

 

11) Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

12) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 14/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

13) Az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról  

Előterjesztő: polgármester 

 

14) Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola támogatási kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

15) Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

16) A lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

17) A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójának 

elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

18) Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának 

gyakorlásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

19) 2016. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

20) Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatási kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

21) A bicskei Intermodális csomópont megvalósításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

22) A BTC Sporttelep fejlesztésével kapcsolatos kérdések   
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Előterjesztő: polgármester 

 

23) a TOP-5.1.2-15.kódszámú Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű 

pályázaton való részvételről   

Előterjesztő: polgármester 

 

24) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend: 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a zárt ülésen hozott döntésekről, valamint a polgármester hatáskörben 

átruházott május hónapban megállapított támogatásokról szóló beszámolót fogadta el a 

képviselő-testület, valamint a Zöld Bicske Nkft. ügyvezetője számára jutalom megállapításáról 

döntöttek. Kérdezi a képviselő társakat, hogy a beszámolóval kapcsolatban kinek van 

hozzászólása? Nem lát ilyet, aki elfogadja a beszámolót, az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Az elfogadott döntés:  

 

186/2016. (VI. 29.) 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. június 29. 

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.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: 9-esről kér tájékoztatást. 

 

Igari Léna: 13-asról szeretne tájékoztatást, és a 9-est. 



5 

 

 

Pálffy Károly: egyeztetés Csönge Norberttel a SPAR fejlesztése kapcsán. A Spar megkereste 

a hivatalt, mert szeretne fejleszteni egy kamion mosót. A saját telephelyén, ezzel kapcsolatosan 

a helyi építési szabályzattal hogyan lehet összehozni a kérdést, erről tárgyaltak. A 13-as, 

megbeszélés Török Szabolccsal a KLIK Fejér Megyei Igazgatóval. Mindenki emlékszik, hogy 

a Csokonai Általános Iskola Szent István úti épületének a tetejét az önkormányzat megjavíttatta, 

a csapadékvizet kivezették az épületen kívülre. Ennek a felújításnak a költségeinek a KLIK-kel 

való elszámolásával kapcsolatosan találkoztak. A KLIK át fogja vállalni ezt az összeget és 

megtéríti az önkormányzatunk számára. Még beszéltek egyéb kérdésekről is, a bicskei iskola 

működésével kapcsolatosan. Szóba került az is, hogy az előző években az önkormányzat 

vállalta, hogy az első osztályba belépő gyermekeknek a tantermeit felújítja, ezeken a termeken 

most végig mentek, és megbeszélték, hogy a következő időszakban mely helyiségek fontosak, 

melyeket fel kell újítani ezen a nyáron. Ezt a folyamatot már több mint négy évvel ezelőtt 

indították. Nem lát több jelentkezőt, aki elfogadja a beszámolót, az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

Az elfogadott döntés:  

 

187/2016. (VI. 29.) 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. június 29. 

Felelős: Polgármester 

 

 

3. Napirend: 

Bicske Város Önkormányzata és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. között létrejött módosított 

közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetbe történő elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Hulladékról szóló törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek 

2016. április 1-jétől hatályba lépett rendelkezései megváltoztatták a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás jogszabályi kereteit. 2016. június 1-től felül kell vizsgálni a Zöld Bicske Nkft-

vel kötött hatályos közszolgáltatási szerződést. Ez a felülvizsgálat történt most meg. A 

szerződés a hatályos jogszabályok szerint lett elkészítve. Kéri az aljegyzőt a pontosítások 

ismertetésére.  
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Dr. Bacsárdi József: a koordináló szerv került be több helyen a közszolgáltató elnevezés 

helyére, a 2.8-as, 3.1-es pontba. Az ügyfélszolgálat került pontosításra. A hulladékszállítás 

rendje került pontosításra. Minden módosítás technikai jellegű.  

 

Pálffy Károly: változás nem fog bekövetkezni a közszolgáltatásba. A rendelet módosításnál 

már beemelték, hogy 10 alkalommal lesz zöldhulladék elszállítás a településen. Megnyitja a 

napirend felett a vitát.  

 

Igari Léna: mivel nem tudott megismerkedni az előterjesztéssel, érdemben nem tud állást 

foglalni, nem fog részt venni a szavazásban. Azt látja, hogy a képviselő-testület kezd egy 

formális szerepet betölteni. Ezek az előterjesztések valamikor hajnalban kerülhettek feltöltésre. 

Ez így nem szabályos azt gondolja. Tekintettel arra, hogy nem rendkívüli testületi ülés, hanem 

rendes. A KLIK-kel kapcsolatosan is azt érzi, hogy az önkormányzat felvállalja az első 

osztályosok tantermének a felújítását, de nem az önkormányzat üzemeltetésében van, nem az ő 

hatáskörük az iskolával kapcsolatban semmi. Az önkormányzat és a képviselő-testület teljes 

mértékben egy formális szerepet kezd felvenni.  

 

Pálffy Károly: nem ennek a napirendnek a tárgya az iskola, de szeretne rá válaszolni. Jelen 

pillanatban valóban nem az önkormányzat üzemeltetésében és működtetésében van. Viszont 

bicskei gyermekek járnak ide. A városnak fontosnak kell, hogy legyen a bicskei gyerekek 

jövője. Ezért vállalták fel anno, hogy az iskolába belépők tantermeit kifestetik. Vannak még 

olyan helyiségek, melyek felújításra szorulnak. Ahhoz, hogy színvonalas oktatást tudjanak 

végezni, a településnek kötelessége részt vállalni az oktatásban. Még akkor is, ha nem tudja a 

fenntartást, üzemeltetést fenntartani.  

 

Bálint Istvánné: ezt a munkát nem akkor kezdték el, amikor a KLIK-hez került az oktatási 

intézmény, hanem felelős önkormányzatként, amikor az önkormányzat tulajdonában állt. 

Megérti képviselő asszony felvetéseit. Hamarosan, ahogy korábban is említette befordultak a 

kampány finisbe, de nagyon szépen megkéri, az önkormányzati üléseket ne erre használják. Itt 

egy közös gondolkodás zajlik. Amennyiben Önnek ezzel gondja van, legyen kedves befáradni 

polgármester úrhoz, aljegyző úrhoz vagy őhozzá, bárkihez, meg tudják ezt beszélni. Ez nem túl 

etikus azt gondolja. Köszöni szépen.  

 

Bárányos József: nagyon egyetért azzal, amit a polgármester úr mondott. Azért, mert a Bicskei 

Csokonai Általános Iskola állami intézmény fenntartó hatáskörbe került, ez nem jelenti azt, 

hogy a bicskei embereknek, a bicskei képviselőknek nem fontosak a Bicskén tanuló gyerekek. 

Ha egy akkut probléma megoldását tudja a képviselő-testület segíteni, akkor annak ellenére, 

hogy a fenntartása nem Bicskéhez tartozik, ez nem csak joga, hanem kötelessége is. Más kérdés, 

hogy a probléma megoldását követően igenis forduljon az állami intézmény fenntartóhoz és 

esetlegesen próbálja meg a költségeinek a megtéríttetését.  

 

Dr. Bacsárdi József: szeretne reagálni erre vonatkozóan, hogy szabályos-e a testületi anyagok 

kiküldése. A kiküldés, tény nem szerencsés, de szabályos. Ahogy felkerültek az anyagok. Négy 

napirendről volt szó, ami feltöltésre került. A testületi ülés jóval több napirendből állt, mint 4. 

A túlnyomó többségét a bizottságok ezeknek a napirendeknek tárgyalták korábban.  

 

Pálffy Károly: kérdezi, hogy hozzászólása a napirendhez van-e valakinek. Nem lát jelentkezőt, 

kéri szavazzanak. Aki támogatja a határozati javaslatot, akkor az jelezze.  
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A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (egy képviselő nem vett részt a 

szavazásban)  
 

Az elfogadott döntés:  

 

188/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

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

módosított közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetben történő elfogadásáról 

 

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

Bicske Nonprofit Kft. között létrejött módosított közszolgáltatási szerződést egységes 

szerkezetben a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

4. Napirend:  

A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a rendelet második alkalommal került megtárgyalásra. A közelmúltban több 

Bicskén működő vállalkozás is jelezte, hogy alkalmazottai lakhatásának megoldása érdekében 

szívesen gondoskodna alkalmazottai lakásigényéről önkormányzati bérlakások 

igénybevételével. A vállalkozásoknak a jelenlegi jogszabályi környezet lehetőséget biztosít 

piaci alapú önkormányzati bérlakások vonatkozásában bérlőkijelölési jog megszerzésére. A 

jogszabályi feltételek megteremtése azt a célt szolgálta, hogy a később piaci alapon felépítendő 

önkormányzati tulajdonú bérlakásokra bérlőkijelölési jog megszerzése legyen lehetséges. 

Tekintettel arra, hogy jelenleg Bicske Város Önkormányzata nem rendelkezik piaci alapon 

bérbe adható lakással, azonban a vállalkozások részéről az igény meg van az önkormányzati 

bérlakások alkalmazottjaik számára történő bérbeadásra, ezért indokolt a költségelvű 

bérlakások vonatkozásában is lehetővé tenni a bérlőkijelölési jog megszerzését. A 

rendeletmódosítás hatása abban mérhető, hogy támogatja és tovább szélesíti a bicskei 

vállalkozások esetleges bérlakási igényeinek kielégítését. Ezt az előterjesztést minden bizottság 

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

szavazzanak. Aki támogatja az előterjesztést, az jelezze.  
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A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirend  

Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Szintén második alkalommal van előttük ez a napirend. A kereskedelemről 

szóló törvény változása miatt szükséges hatályon kívül helyezni az üzletek éjszakai nyitva 

tartásával összefüggő kérdésekről szóló 31/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletet. Új 

rendeletet kellett alkotni. Az új rendeletben, ahogy az előzőben sem került szabályozása az 

éjszakai nyitva tartás. Jelenleg ennek ellenőrzésére nincs kapacitás. Amennyiben a közterület 

felügyelet működésbe lép. A Gazdálkodási Bizottság javaslatának megfelelően javasolja majd 

újra elővenni ezt a rendeletet, ha majd a közterület felügyelet feláll. Mindhárom bizottság 

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

szavazzanak. Aki támogatja a rendelet tervezetet az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

Az üzletek működésével és éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirend: 

A Bicskei Önkormányzati rendészet kialakításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 110/2016. (IV. 27.) sz. 

határozatában támogatta két fő közterület-felügyelő és két fő mezőőr foglalkoztatásával a 
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bicskei önkormányzati rendészet létrehozását. Ahhoz, hogy a közterület-felügyelet és a mezőőri 

szolgálat el tudjon indulni megállapodás megkötése szükséges az egyes rendészeti feladatokat 

ellátó személyek tevékenységéről. A mezőőri járulék mértékről egyeztetést folytattunk a 

földtulajdonosok közösségével, akik a mezőőri szolgálat ellátásáért méltányosnak tartották a 

hektáronkénti 500 Ft-os járulékot. A táblázat alapján megállapítható, hogy az 500 Ft/ha-os 

mezőőri járulék és az állami támogatás majdnem teljes egészében fedezi a mezőőrök 

bérköltségét, így az önkormányzatnak szinte kizárólag a felmerülő dologi költségekre kell 

fedezetet találni. A rendelet először véleményezésre került és most van a képviselő-testület 

előtt. A bizottságok ezt az előterjesztést is tárgyalták és mindhárom bizottság támogatta. 

Megnyitja  a napirend felett a vitát.  

 

Bárányos József : A Gazdálkodási Bizottságnak egy észrevétele volt. Az eddigi tapasztalatok 

azt mutatják, hogy nem könnyű ezeket az állásokat betölteni. A kérésük, hogy az állások 

betöltéséig ezeket folyamatosan hirdessék egyrészt a bicskei újságban, másrészt a város 

honlapján, harmadrészt a Szuperinfoban. Nagyon fontos lenne, ha sikerülne a társadalmi 

igazságossághoz, ha a külterület és a belterület állapotát folyamatosan ellenőrizni tudnák. Az 

emberek nagy többsége a szabályokat betartja, de mindig van egy kisebbség, aki erre nem 

hajlandó. Köszöni a szót.  

 

 

Pálffy Károly: átadja a szót alpolgármester asszonynak.  

 

Bálint Istvánné: annyit tenne hozzá, hogy a városi televízióban is jelenjen meg hirdetésképpen 

ez a felhívás. Hátha hamarabb eljut a lakossághoz.  

 

Sulyokné Guba Judit: bizottsági ülésen elhangzott, hogy speciális OKJ-s végzettség szükséges 

a munkakör betöltéséhez. Érdemes lenne azon gondolkodni, hogy az önkormányzat iskolázza 

be a jelentkezőket egy tanulmányi szerződés megkötésével.  

 

Pálffy Károly: bízik abba, hogy jelentkeznek alkalmas személyek.  

 

Igari Léna: a korábbi fegyveres testületek nyugdíjasai alkalmasak erre a pozícióra? 

 

Dr. Bacsárdi József: alkalmasak fizikálisan, de nekik is kell OKJ-s végzettség. Előnyt jelent, 

ha ilyen területről érkeznek.  

 

Pálffy Károly: úgy tudja, hogy nyugdíj mellett nem lehet folytatni ezt a tevékenységet.  

 

Dr. Bacsárdi József: tudomása szerint kapnak járadékot a nyugdíj helyett és ha elérnek egy 

bizonyos szintet, akkor ez megszűnik. Ebben nem biztos.  

 

 

Pálffy Károly: Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak. Aki a rendelet tervezetet elfogadja, az 

jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

7. Napirend: 

A 2016. évi költségvetés módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Az előző félévben hozott képviselő-testületi döntések és a más költségvetési 

hatással járó folyamatok indokolták a költségvetés módosítását. Az előirányzatok főösszegét 

42 089 eFt-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Az előirányzatok között 

átcsoportosítás összege 30.216 eFt, mely nem emeli sem a kiadási, sem a bevételi főösszeget. 

Mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést, megnyitja a napirend felett a vitát. 

Nem lát jelentkezőt, aki támogatja az előterjesztést, kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

8. Napirend: 

A szociális rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A szociális rendelet módosítása a település szociális ellátásokban lefolytatott 

gyakorlatok alapján szükséges pontosításokat és a jog gyakorlat alapján szükséges 

egyszerűsítéseket tartalmazza. Ezt a rendelet módosítást a Humánerőforrások Bizottság 

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

szavazzanak, aki támogatja az előterjesztést az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

9. Napirend:  

Pályázat kiírása az Akácfa u. 1/F 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: 2016. május 01. napjától Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában álló 

költségelvű lakás üresedett meg felmondás miatt, mely természetben a Bicske, Akácfa u. 1/F 1. 

szám alatt található.  A lakás bérbeadásának lehetőségével az önkormányzat rendelkezik. A 

pályázat kiírása szükséges a lakás bérbeadásához. Ezt az előterjesztést is tárgyalták a 

bizottságok. A Gazdálkodási Bizottság véleményt fűzött az előterjesztéshez, illetve a határozati 

javaslathoz.  

 

Bárányos József : tisztelt képviselő-testület! Minden ülésükön vannak olyan napirendi pontok, 

amelyek egészen apró problémákkal foglalkoznak. Ezért a bizottságuknak az a javaslata, 

indoklással, azzal, hogy tehermentesítse a képviselő-testületet. A pályázati kiírásoknál, a 

különböző beszámolóknál módosítsák a szervezési és működési szabályzatot, hogy ezek a 

döntési jogkörök valamelyik bizottság hatáskörébe átkerülhessenek. 

 

9 óra 09 perckor Németh Tibor képviselő megérkezett.  

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Köszönti Németh Tibor képviselőt. Nem lát 

jelentkezőt, kéri szavazzanak, aki támogatja az előterjesztést, 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 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

189/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

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

jogviszonyára 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/F 1. ajtó alatti 55,03 m2 alapterületű, 

költségelvű lakás határozott 3 éves időtartamú bérleti jogviszonyára – a határozat 

mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet. 

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

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

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

Határidő: 2016. július 10. 

Felelős: Polgármester 

 

Hirdetmény 
 

Bicske Város Önkormányzata a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 

7/2016. (III. 30.) rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) szerint - a Bicske Akácfa utca 1/F 1. 

ajtó alatti (526/44 hrsz.) költségelvű bérlakásának bérleti jogviszonyára nyilvános pályázatot 

hirdet. 

 

Jelentkezési határidő: 2016. július 15. 

 

A lakás megtekinthető: 2016. július 6-án 10 órakor  

(A lakás megtekintésének szándékát az ügyintézőnek jelezni szükséges a 22/566-500-as 

telefonszámra!)  

 

Eredményes pályázat esetén a bérleti jogviszony kezdete 2016. augusztus 1. 

 

• A bérleti jogviszony határozott, 3 éves időre jön létre. 

• A lakás összkomfortos, 55.03 m2 alapterületű, 1+2 félszobás. Egy tetőtér beépítéses 

lakóépület földszintjén helyezkedik el.   

• A bérleti díj az önkormányzat lakásrendeletének 42.§-a alapján megállapított:  

bruttó 46.776 Ft/hó.  

• A bérleti díjon felül a lakás rezsiköltségét és a lépcsőház világítás arányos részét a bérlő 

fizeti.  

• A bérlő vállalni köteles, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen 

a lakásban fog lakni. (Bérbeadó e kötelezettségének teljesítését évente legalább egy 

alkalommal ellenőrizni fogja.)  

• A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, burkolatai, nyílászárói hibátlanok, a 

berendezési tárgyak üzemképesek. 

• A bérleti jogviszony feltételeit az 1993. LXXVIII. törvény és a Képviselő-testület fent 

írt lakásrendelete szabályozza.  

 

A lakás bérletére vonatkozó pályázat írásban, a lakásrendelet 1. számú mellékletét képező 

kérelem benyújtásával történik. Továbbá nyilatkozni kell a 2. számú mellékletben foglaltakról.   

 

A pályázathoz csatolni kell: 

• a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelméről szóló igazolást, 

és 

• a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók munkáltatói igazolását és 

• a lakás bérleti díja alapján számított, legalább két havi óvadék rendelkezésre állásáról 

szóló igazolást.  

 

A jelentkezők elbírálásánál előnyt élvez az, aki több hónapi óvadék megfizetését vállalja. 

Lakásbérleti szerződés megkötését megelőzően a bérbeadó által megadott bankszámlára 

(bérbeadó által megjelölt határnapig) át kell utalnia a fizetendő óvadék teljes összegét.)  
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További kérdések esetén személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Bicske, Hősök tere 4.) 

Marton Ildikó ügyintézőnél, vagy a 22/566-500-as telefonszámon érdeklődhet.  

 

Bérbeadó fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.  

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

10. Napirend:  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közműszolgáltató által készített éves 

költségelszámolásról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 

megbízott közszolgáltató is köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes 

költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési 

önkormányzatnak benyújtani. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésével megbízott közszolgáltató az elszámolást késedelmesen küldte meg, így tárgyalni 

az előterjesztést csak most lehet. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a Város- és 

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

lát jelentkezőt, kéri szavazzanak, aki az előterjesztést támogatja 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 

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

Az elfogadott döntés:  

 

190/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 

költségelszámolásról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésével kapcsolatban az Euromax2005 Kft., mint szolgáltató 2015. évre 

vonatkozó költségelszámolását elfogadja. 

Határidő:  2016. július 1. 

Felelős:  Polgármester 
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11. Napirend: 

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság társasági szerződését módosítani kell a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló 

mandátumának 2016. május 31. napján történő letelte miatt. Javasolja az alábbi személyeket a 

felügyelő bizottságba megválasztani:  

1. Döme Lászlóné 

2. Bálint Istvánné 

3. Dr. Török Péter 

 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló mandátumának meghosszabbítását és 70.000,- Ft-ban a 

megbízási díját megállapítani. Az előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

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

szavazzanak. Először a felügyelő bizottsági tagokról kell dönteni. A szavazásban 

alpolgármester asszony nem vesz részt érintettség miatt. Aki Döme Lászlónét támogatja, 

jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (egy képviselő nem vett részt a 

szavazásban) 
 

Az elfogadott döntés:  

 

191/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit 

Kft. Felügyelő Bizottságának tagjának 2016 június 30-tól öt évig terjedő időtartamra- 

megbízatását meghosszabbítja Döme Lászlónénak (született:                                               , 

lakcím:                                           . születési helye:                                                anyja neve:                                

). 

 

Határidő:  2016. július 29. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

Pálffy Károly: Aki Bálint Istvánnét támogatja a felügyelő bizottsági tagságba.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 



15 

 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (egy képviselő nem vett részt a 

szavazásban) 
 

Az elfogadott döntés:  

 

192/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit 

Kft. Felügyelő Bizottságának tagjának 2016 június 30-től öt évig terjedő időtartamra- 

megválasztja Bálint Istvánnét (                                        , lakcím     születési 

helye:                                                                   anyja neve:     

 

Határidő:  2016. július 29. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Pálffy Károly: Aki Dr. Török Pétert támogatja a felügyelő bizottsági tagságba.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (egy képviselő nem vett részt a 

szavazásban) 
 

Az elfogadott döntés:  

 

193/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit 

Kft. Felügyelő Bizottságának tagjának 2016 június 30-től öt évig terjedő időtartamra 

megbízatását meghosszabbítja Dr. Török Péternek (született: Török Péter, lakcím:                                          

születési helye:                                                                       . anyja neve:                                                      

) 

 

Határidő:  2016. július 29. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

Pálffy Károly: aki az alapító okirat módosítást támogatja, kéri szavazzon. 

 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (egy képviselő nem vett részt a 

szavazásban) 
 

Az elfogadott döntés:  

 

194/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának, tagjának -

2016 június 30-től öt évig terjedő időtartamra- megválasztja/ megbízatását 

meghosszabbítja: 

a)Döme Lászlóné- (név, lakcím, születési helye, ideje, anyja neve) 

b)Bálint Istvánné- (név, lakcím, születési helye, ideje, anyja neve) 

c)Dr. Török Péter- (név, lakcím, születési helye, ideje, anyja neve) 

2. a Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának – 2016 május 31-

től öt évig terjedő időtartamra Börcs Krisztina (név, lakcím) megbízatását 

meghosszabbítja, részére 70.000 Ft havi díjat állapít meg 2016. július 1. napjától.  

3. a Bicskei Egészségügyi központ Nonprofit Kft. alapító okiratát a határozat 1. 

mellékletének megfelelően módosítja. 

4. felhatalmazta a polgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat, és a módosító 

alapító okirat aláírására. 

5. a cégbírósági eljárás lefolytatásával meghatalmazta Dr. Kelemen Péter ügyvédet. 

 

Határidő: 2016. július 15. 

Felelős: Polgármester 

 

 

12. Napirend: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 14/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló NGM rendelet 2016 január 1-től bekövetkezett változásait kell 

átvezetni az önkormányzat kormányzati funkcióit tartalmazó 1. számú függeléken. A módosítás 

eredményeképpen néhány kormányzati funkció megnevezés pontosításra került, és a Kapcsolat 

Központ fenntartóváltása miatt a pénzügyi elszámolások érdekében a Kapcsolat Központ 

kormányzati funkciói is feltüntetésre kerültek, valamint a módosítás részeként a kormányzati 

funkciók növekvő számsorrendben szerepelnek. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és 

a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett 

a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

195/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: az SZMSZ-ről szóló 14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 14/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelete kormányzati funkciókat tartalmazó 1. 

számú függelékét - mely függelék a határozat 1. számú mellékletét képezi - elfogadja. 

 

Határidő: 2016. július 1. 

Felelős: polgármester 

195/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat melléklete az SZMSZ-ről szóló 14/2015. 

(IX.30.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletéről 

 

1. függelék a 14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 

Az önkormányzat kormányzati funkciói 

011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320 Köztemető- fenntartás és- működtetés 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041234           Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) 

041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy  

                        foglalkoztatásához támogatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237            Közfoglalkoztatási mintaprogram 

042180 Állat-egészségügy 

045120 Út, autópálya építése 

045130 Híd, alagút építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített  

  begyűjtése, szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

061020 Lakóépület építése 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
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072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

096015           Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025           Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

101222           Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

102031           Idősek nappali ellátása 

104031           Gyermekek bölcsődei ellátása 

104035           Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104037           Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

104042           Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

104043           Család és gyermekjóléti központ 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051           Szociális étkeztetés 

107052           Házi segítségnyújtás 

 

 

13. Napirend: 

Az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Tizenötödik alkalommal kerül megrendezésre 2016. szeptember 16-22. között 

az Európai Mobilitási Hét a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő 

programsorozat, melynek tetőpontja várhatóan idén is az Európai Autómentes Nap – 2016. 

szeptember 22 (csütörtök) – lesz. A programsorozattal a lakosság figyelmét szeretnék felhívni 

az egyéni autóhasználat ellenében a közösségi eszközök, illetve a kerékpár használatára. 

Hazánk 2015. évben a programsorozatba bekapcsolódó, regisztrált önkormányzatok számát 

tekintve – 182 regisztrált önkormányzat – az európai országok között a harmadik helyen 

végzett. Önkormányzatunk az elmúlt években az Autómentes Nap-ra szervezett elsősorban 

programokat, és ebből az alkalomból az Ady E. utca autómentességét biztosította. Az 

előterjesztést 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 az előterjesztést 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 

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

 

196/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. csatlakozik a 2016. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényhez 2016. szeptember 22-én 

(csütörtök) az Autómentes Nap megszervezésével. 

2. az Autómentes Nap alkalmából a Bicske, Ady Endre utcát – a lakók, valamint az élet- 

és vagyonvédelmi szervek kivételével – kizárólag gyalogos és kerékpáros forgalom 

részére biztosítja. (pl aki aznap 6-8 óra között kerékpárral megy dolgozni/iskolába, 

kakaós csigát kap az Ady E. utcában) 

3. felkéri a városi oktatási intézményeket, hogy a Művelődési Központ koordinációjával 

szervezzenek programokat az „Intelligens és fenntartható mobilitás – megtérülő 

befektetés Európának” és „Ésszerű közlekedés. Hatékony gazdaság.” jelmondatok köré. 

4. felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi Európai Karta aláírására, ezzel a 

rendezvényen való regisztrálásra. 

Határidő:  2016. július 15. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

14. Napirend: 

Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Gimnázium és Szakközépiskola színesebbé szeretné tenni iskolájuk és a bicskei 

lakosság életét, ezért a Képviselő-testülettől 485.000,-Ft összegű anyagi támogatást szeretne 

kérni az „Ünnepeljünk együtt!” projekt megvalósításához, elsősorban az utazási költség 

kifizetéséhez. A projekt célja az országok ünnepeinek megismerése és közös pontjaik 

megtalálása, a diákok angol nyelvtudásának fejlesztése, néhány jelentős történelmi esemény 

megismerése, amely nagy hatással volt országaink fejlődésére, véleményük megfogalmazására 

és megosztása bizonyos témakörökben, az iskolák rendszerének és hátterének megismerése, az 

európai közösség előnyeinek kihasználása és barátok szerzése. 200.000,- Ft támogatási 

összeggel élt az előterjesztésben. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja 

a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Kéri szavazzanak, aki támogatja az előterjesztést 

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 

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

 

Az elfogadott döntés:  
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197/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola kérését keret 

jelleggel 200.000 Ft-tal a 2016 évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat 

címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére. 

2. felhatalmazza a polgármestert a Klébersberg Intézményfenntartó Központ Bicskei 

Tankerületével, mint a Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola 

fenntartójával kötendő, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2016. szeptember 1. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

2. melléklet az 206/2016. számú előterjesztéshez 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  
Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4., adószáma: 15727048-2-07, 
törzsszáma: 727046, képviseli Pálffy Károly polgármester, mint támogatást nyújtó (a 
továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről 

Klébersberg Intézményfenntartó Központ 
jogi személy székhelye: 1054 Budapest V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.  
adószám: 15799658-2-41 
KSH számjel: 15799658 
fenntartó azonosító: 39011654 

Képviseli: Pölöskei Gáborné elnök 

e szerződés teljesítése során a nevében eljáró  

KLIK Bicskei tankerülete  

székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 14. 

pénzintézet neve,címe: Magyar Államkincstár Székesfehérvár,8001 Székesfehérvár, Ősz u. 11. 

tankerület bankszámlaszáma: 10029008-00330307-00000000 
képviseli: Péterfalvi Lajos tankerületi igazgató 
mint támogatást igénybe vevő, (továbbiakban: Támogatott),  
továbbiakban együttesen felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 

 
I. Előzmények 

 
1) Támogató a …/2016. ( ................. ) számú Képviselő-testületi határozatában döntött arról, 

hogy nevezett döntésben megjelölt összeggel támogatja a Támogatottat a Fejér Megyei Vajda 
János Gimnázium és Szakközépiskola az „Ünnepeljünk együtt!” projekt megrendezése céljából. 

  

II. Támogatás részletszabályai 
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Támogatás összege, támogatott tevékenység megnevezése, támogatás módja 

 
1. Támogató a 2016. évben keret jelleggel 200.000 Ft (azaz kettőszázezer forint) vissza 

nem térítendő támogatást nyújt a Támogatottnak a nyári táboroztatás céljára.  
2. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kijelenti, hogy az 1) pontban 

megjelölt támogatást kizárólag a Támogatott saját működéséhez használja fel. 
3. Támogató és Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kölcsönösen 

megállapodnak abban, hogy a Támogató a II. 1. pontban meghatározott Támogatást az 
alábbiak szerint nyújtja Támogatott részére: 
Banki átutalással, a jelen megállapodás aláírását követő 30 banki napon belül. 

4. a fenti összeg hiánytalan átutalásáról Támogatott számú bankszámlájára gondoskodik. 
 

Beszámolási, nyilvántartási kötelezettség  

 

5. Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg 

elkülönített nyilvántartást vezet és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról a 

tárgyévet követő esztendő március 31. napjáig köteles Áht. illetve annak végrehajtásáról 

rendelkező jogszabályok szerinti pénzügyi beszámolót készíteni és azt számlákkal és 

elkülönített nyilvántartással igazolni. 

6. Támogatott vállalja, hogy a beszámolóban ismerteti a költségvetési támogatás 

felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, 

tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi 

elszámolást ad a költségvetési támogatás felhasználásáról. 

7. Támogató a beszámoló elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszafizetésének kötelezettségéről a beszámoló benyújtásától számított 60 napon 

belül írásban értesíti a Támogatottat. 

8. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén 

Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Támogatottat a kötelezettsége 

teljesítésére vagy a hiányok pótlására. 

 

Ellenőrzés módja 

 

9. Támogató a támogatás felhasználását saját maga, illetve képviselője útján ellenőrizheti. 

10. Támogató biztosítja annak feltételeit, hogy Támogató ellenőrzési jogosultságát 

érvényesíteni tudja a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás 

igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, 

valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig.  

 

Támogatott vállalja, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködik, 

ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 

okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 

vizsgálatát a helyszínen is segíti. A támogatás összegét csak és kizárólag a jelen 

szerződésben írt módon lehet felhasználni. Az ennek megfelelő felhasználást a 

támogatott köteles bizonyítani és igazolni. Kétség esetén a támogató jogosult arra, hogy 

a támogatottat további adatszolgáltatásra, a szerződésszerű felhasználás további 

bizonyítására szólítsa fel. Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 2017. 

március 31. napjáig beszámolót és elszámolást (együttesen: beszámoló) készíteni és 

átadni a Támogató részére (számadási kötelezettség). 

 

A beszámoló részei: 
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a.)  szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról 

(rövid, maximum három oldal). - 

     b.) pénzügyi elszámolás:  

 

Támogatott köteles az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, 

kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), illetve a kifizetés tényét igazoló 

egyéb – számviteli előírásoknak megfelelő – dokumentumokat, számlát helyettesítő 

bizonylatokat Támogató részére elszámolás keretében átadni. A Támogatott egyidejűleg 

külön nyilatkozatot ad a Támogató részére arra vonatkozóan, hogy a támogatást más 

pályázathoz nem használta fel. Ezt a tényt minden számlára és bizonylatra is rávezeti, 

és azzal a nyilatkozattal záradékolja a bizonylatokat, hogy „a számlában, a 

bizonylatokban foglalt összeg a Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és 

Szakközépiskola az „Ünnepeljünk együtt!” projekt költségeként került felhasználásra 
a 2016. évi támogatási szerződés keretében”. 

 

Az adott évi támogatás lezárására a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kerül sor. 

A beszámoló benyújtását követő 30 (harminc) napon belül a támogató írásban 

nyilatkozik a beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos, illetve egyéb 

okból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a 

támogató 8 (nyolc) napos határidő tűzésével a támogatottat hiánypótlásra hívja fel. 

Amennyiben a támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó 

kötetezettségét elmulasztja, ás ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 

támogatást rendeltetés- illetve szerződésszerűen használta-e fel, a támogató a jegybanki 

alapkamat kétszeresét kitevő mértékű kamattal növelten kötelezheti támogatottat a 

támogatás visszafizetésére. 

A fentiekben foglalt kötelezettségek támogatott által történő megsértése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

A szerződés biztosítéka 

 

Támogatott vállalja, hogy a szerződés biztosítékaként - valamennyi fizetési számlájára 

- a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatát Támogató rendelkezésére bocsájtja, és tudomásul veszi, hogy az a 

támogatás folyósításának feltétele.  

 

A szerződéstől történő elállás és felmondás okai 

 

A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az 

alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 

a) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő 

időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik 

meg, vagy a Támogatott a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható 

okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, 

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést 

érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény 

benyújtásakor, 

c) az Ávr. 81.-82. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 

meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, 
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d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 

vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt 

ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt 

kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és 

ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem 

lehet ellenőrizni, 

f) a Támogatott az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozatok bármelyikét 

visszavonja, 

g) a Támogatott a jelen szerződés II./5. pontjában írt határidőig sem teljesítette, vagy 

nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét, 

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően 

csökken, és a Támogatott megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke 

csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott 

ésszerű határidőn belül nem intézkedik, vagy 

i) a Támogatott a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 

rendelkezik. 

 

 

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, a szerződéstől történő elállás, annak felmondása 

esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 

 

11. Támogatott vállalja, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási 

szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett 

költségvetési támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal 

növelt mértékben Támogató részére visszafizeti.  

12. Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki 

alapkamattal megegyező összeg.  

13. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, 

a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

14. Támogatott tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és 

annak kamatait az állami adóhatóság Támogató megkeresésére adók módjára hajtja 

be. 

 

15. A Támogatott a kamatot a támogatás összegével együtt köteles a Támogató részére – a 

fejrészben meghatározandó számlaszámra visszafizetni. 

 

Támogatott nyilatkozatai 

 

 Támogatott - jelen támogatási szerződés aláírásával - kijelenti, hogy  

 

a) a szerződés aláírásakor az illetékes adó- és vámhatóságok, és az illetékes 

illetékhivatal felé nincs lejárt köztartozása (vagy arra az illetékes hatóságtól fizetési 

könnyítést, részletfizetés, fizetési halasztást kapott), továbbá az illetékes 

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósággal szemben, határozatban 

előírt díj-, illetve bírságfizetési kötelezettsége nincs,  
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b) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása 

nincs,  

c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,  

d) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 

a valóságnak megfelelnek, hitelesek. 

e) valamint hogy a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban, vagy egyidejűleg  

 

                   nem nyújtott be                 benyújtott 

 

Egyéb rendelkezések 

 

16. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával - kötelezettséget vállal arra, hogy   

a) jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt 

költségeket más támogató felé nem számolja el,  

b) a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a költségvetési támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatokat az ellenőrzési lehetőség fennállásáig 

megőrzi, 

c) a támogatott tevékenység megvalósításában nem von be közreműködőket és 

d) teljesíti az Ávr. 76. § (1) bekezdés j. pontja szerint bejelentési kötelezettségét nyolc 

napon belül. 

17. Támogató, ha a 16. d) pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez 

az abban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően  

18. 30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a 

költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, annak visszavonására, az attól 

történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe 

vett támogatás visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló 

intézkedéseket. 

 

A támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határideje a 

szerződés aláírásától számított 5 év. 

 

 A támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonására lehetőség 

van, a közreműködők által megvalósítható tevékenységek a támogatási cél 

megvalósításával kapcsolatos kivitelezési munkákra terjed ki. 

 

Az adatszolgáltatásokhoz és az ellenőrzéshez szükséges adatokat és az azokban 

bekövetkező változásokat a Támogatott a Támogató felé köteles bejelenteni, a 

bejelentési kötelezettség elmulasztása a támogatás, ill. annak egy része 

visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után. 

 

19. A feleket a támogatás igazolásával és egyéb információk, tények megosztásával 

kapcsolatosan folytonos és kölcsönös együttműködés, kapcsolattartás terheli. 

20. Felek a vonatkozó jogszabályi előírásokról, így különösen az általános forgalmi adóról 

szóló tv., a számvitelről szóló tv., valamint a nyugta adását biztosító 23/2014 (VI.3.) 

NGM rendelet tartalmi és alaki követelményeiről tudomással bírnak, ezen előírásokat 

vállalják megtartani. 

21. E szerződés alkalmazásában Támogató kapcsolattartója: Kollár-Vincze Viktória 
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22. Támogatott – jelen támogatási szerződés alapján – tudomásul veszi, hogy az, aki az 

államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, 

kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatokra 

vonatkozóan tájékoztatást adni. 

23. Támogató tájékoztatja a Támogatottat arról, hogy a fentiekben rögzített felvilágosítás 

megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, 

a Támogató a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását 

kezdeményezheti. 

24. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Áht. Ávr. és a 

vonatkozó egyéb végrehajtási jogszabály rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak. 

 

Felek képviselői a jelen támogatási szerződést elolvasás és gondos értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Bicske, 2016.  

 

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

Bicske Város Önkormányzata 

        Pálffy Károly polgármester 

 

 

         ……………………………… 

                     KLIK Bicskei Tankerülete 

             Péterfalvi Lajos tankerületi igazgató 

 

ellenjegyzés:  

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

 

15. Napirend: 

Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (II.3.) 

önkormányzati rendeletében a Bicskei Baptista Gyülekezet részére 100.000,-Ft támogatást 

biztosított. Fentiek értelmében a Bicskei Baptista Gyülekezettel a támogatási szerződés 

megköttetett, melyben az elszámolással kapcsolatos feltételek is rögzítésre kerültek. A Bicskei 

Baptista Gyülekezet a szerződésekben foglaltaknak megfelelően a támogatási összegről a 

pénzügyi és szakmai beszámolót Hivatalunk felé benyújtotta, melyet a pénzügyi és 

költségvetési iroda megvizsgált. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a 

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

jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

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:  

 

198/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott 

100.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Polgármester 

 

 

16. Napirend: 

A lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Önkormányzata több mint egy évtizede biztosítja a települési hulladékkezelési 

közszolgáltatás mellett a lakosság számára a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék 

rendezett kezelését, begyűjtését, szállítását, szakszerű ártalmatlanítását. A szolgáltatás 

nagymértékben hozzájárul az egészséges, esztétikus lakókörnyezetünk megőrzéséhez. Az 

önkormányzat 2016. évi költségvetése tartalmaz előirányzatot a lakossági veszélyes hulladékok 

kezelésének költségeire nettó 3 millió forint értékben. Az előző évek tapasztalata alapján ez az 

összeg várhatóan fedezi az összegyűjtött hulladékmennyiség kezelésének költségeit. Az 

előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta 

és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát, de előtte megadja a Gazdálkodási Bizottság 

elnökének a szót, mert a bizottság véleményt fűzött az előterjesztéshez.  

 

Bárányos József: véleményük a tájékoztatásra vonatkozik. Kérésük, hogy minden hulladék 

szállítási szerződéssel érintett háztartás kapjon értesítést, hogy pontosan tudják mikor lesz majd 

ez a szolgáltatás. A viták elkerülése érdekében tartalmazza ez a levél, hogy pontosan melyek 

azok a hulladék típusok, melyek átvételre kerülnek. Hiszen nem minden típusú kerül átvételre. 

Pl. az autógumi biztosan nem, viszont az elektromos hulladékot jobban érdemes definiálni. 

Kérik, hogy a város honlapján is jelentessenek meg tájékoztatást erről. Köszöni. 

 

Pálffy Károly: nem lát jelentkezőt. Kéri szavazzanak, aki támogatja az előterjesztést jelezze.   

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

199/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtése 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a város környezeti állapotának védelme, valamint az egészséges környezet megóvása 

érdekében 2016. évben is megszervezi a lakossági veszélyes hulladék, valamint az 

elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtését. 

2. a veszélyes hulladék gyűjtésének időpontját szeptember-október hónapra tervezi azzal, 

hogy a pontos időpont kijelölése a Polgármester feladata. A veszélyes hulladékgyűjtés 

helyszíne: Bicskei Piac. Az időpontról, helyszínről, feltételekről a lakosságot 

hirdetmény útján – elektronikus- és nyomtatott média – tájékoztatja. Egy bicskei 

lakcímről csak egy alkalommal lehet veszélyes hulladékot szállítani. 

3. felkéri a Zöld Bicske Nkft-t, hogy szerezzen be ajánlatokat piaci szereplőktől az 1. 

pontban foglalt hulladékkezelésre. A rendelkezésre álló ajánlatokat a Kft szakmai 

véleményével kiegészítve nyújtsa be a polgármester részére. 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok közül az összességében 

legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozástól megrendelje az 1. pont szerinti szolgáltatást 

a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló fedezet mértékéig. 

 

Határidő: 2016. június 16. 

Felelős: Polgármester 

 

 

17. Napirend: 

Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A közalapítványok elkészítette a beszámolót és elküldte a közhasznúsági 

jelentést is. Az előterjesztést mind három bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend 

felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

Az elfogadott döntés:  
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200/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló 

Közalapítvány 2015 évi egyszerűsített éves beszámolóját 7 997 eFt mérlegfőösszeggel, és 

mérleg szerinti eredményét - 19 eFt veszteséggel fogadja el. 

Határidő: 2016. július 1. 

Felelős: Polgármester 

 

 
 

18. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának gyakorlásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A jelenlegi vadgazdálkodási üzemtervi időszak 2017. február utolsó napjával 

megszűnt. A vadászterületek tervezett új határvonalaira a vadászati hatóság (Fejér Megyei 

Kormányhivatal) tehet javaslatot. Bicske városa jelentős vadászterületnek minősülő külterületi 

földtulajdonnal rendelkezik, ezért döntő szava lehet abban, hogy melyik vadászatra jogosult köt 

az adott vadászterületre haszonbérleti szerződést. A vadászati jog haszonbérletére kötött 

szerződést határozott időre, az üzemterv időtartamára, legfeljebb azonban 2037. február 28-ig 

lehet megkötni. Kéri a felhatalmazást, hogy a M1-es autópályától délre eső vadászterületre a 

Nimród Bicskei Vadásztársaság lehessen a vadászati jog gyakorlója. Ezt az előterjesztést a 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, 

aki támogatja az előterjesztést, 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 

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

Az elfogadott döntés:  

 

 

201/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának 

gyakorlásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen hozzájárulását adja jelen határozat 

mellékletében felsorolt kizárólagos önkormányzati területű földek vadászati céllal történő 

haszonbérbe adásához azzal, hogy az M1 autópályától délre eső területeke esetében a Nimród 

Vadásztársasággal kíván a jövőben haszonbérleti szerződést kötni jelen határozat 1. 

mellékletében feltüntetett táblázat szerint. 

 

Határidő: 2016. szeptember 1. 

Felelős:Polgármester 
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220. számú előterjesztés 2. melléklete -201/2016. (VI.29) határozat 1. melléklete 

Hrsz.  Megnevezés m2 É/D 

03 közút 2427 D 

06 közút 16516 D 

09/4 közút 3283 D 

013 közút 2937 D 

014/1 út 2470 D 

015 szemétlerakó  112276 D 

016 közút 3184 D 

021 saját használatú út 804 D 

022/1 út 1040 D 

024/3 út 4644 D 

026/2 út 9032 D 

028/2 út 11710 D 

030/2 út 4075 D 

031 út 14641 D 

034 út 6114 D 

037/3 út 3533 D 

037/24 út 609 D 

044/1 út 3664 D 

045 árok 13572 D 

048 saját használatú út 110028 D 

051 út 12086 D 

054 árok 4199 D 

059 árok 2938 D 

061 út 14503 D 

064 rét és árok 14000 D 

065  közút 2632 D 

066 út 5692 D 

068 árok 994 D 

070 árok 7904 D 

072 út 6328 D 

074/1 út 7840 D 

074/21 út 928 D 

079 közút 9366 D 

084/1 árok 3114 D 

084/2 közút 732 D 

085 közút 466 D 

087 közút 9235 D 

089 közút 1157 D 

093 árok 1578 D 

0100 közút 62138 D 

0101 közút 1060 D 
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0103 közút 3891 D 

0104/26 út 1005 D 

0104/34 út 604 D 

0105/5 út 1855 D 

0105/6 út 3946 D 

0107 árok 318 D 

0110 közút 6865 D 

0112 volt dögtér 1576 D 

0113 közút 103760 D 

0117/9 út 6700 D 

0122/2 út 1532 D 

0127/23 közút 585 D 

0128 közút 2853 D 

0129/68 árok 895 D 

0132 közút 2830 D 

0133/1 út 2001 D 

0133/54 út 1403 D 

0136/3 út 2206 D 

0136/17 út 5233 D 

0140 közút 13913 D 

0145 út 4768 D 

0148 közút 4009 D 

0151 közút 4310 D 

0154 közút 1411 D 

0165/3 saját használatú út 1515 D 

0165/4 árok, legelő, szántó 8993 D 

0166 árok 2199 D 

0176/1 út 1244 D 

0177 Közút 7941 D 

0179/1 Közút 7251 D 

0232 közút 14771 D 

0235 közút 3725 D 

0238/2 út 1610 D 

0239 közút 1830 D 

0243/37 árok 308 D 

0243/39 árok 881 D 

0243/40 út 900 D 

0243/42 árok 973 D 

0244/1 saját használatú út 4606 D 

0247/1 közút 14682 D 

0248/2 út 2723 D 

0250 közút 6715 D 

0252/2 közút 1188 D 

0319 saját használatú út 989 D 

0322 közút 11796 D 
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0370/2 saját használatú út 27361 D 

5201/2 közút 9891 D 

5201/3 közút 8153 D 

5231 közút 541 D 

5301/2 közút 7646 D 

5303/2 közút 651 D 

5308/4 közút 499 D 

5313/2 közút 772 D 

5376/1 közút 603 D 

5376/2 közút 1092 D 

5377/2 közút 1523 D 

5401/2 közút 18730 D 

5408/2 közút 3291 D 

5501/2 közút 1325 D 

5701/4 Közút 4894 D 

5702/3 Közút 3978 D 

5703/3 Közút 8160 D 

5901/2 Közút 8508 D 

5966/6 Közút 1172 D 

6005/2 Közút 9515 D 

6029/8 Közút 634 D 

6201/2 Közút 12845 D 

6401/2 közút 3987 D 

6461 közút 689 D 

8301 közút 1297 D 

8314/1 közút 964 D 

8328 közút 1234 D 

8340 közút 99 D 

8370 kert és patak 2292 D 

8372 közút 1109 D 

0121/4 Szennyvíztisztító telep 14928 D 

0122/1 Szennyvíztisztító telep 16212 D 

0143 Erdő 4713 D 

0147 Erdő 3798 D 

0150 Erdő 3576 D 

0153 Erdő 2212 D 

0237/2 gázfogadó állomás 146 D 

019/2 sporttelep 12153 D 

041/6 ipartelep 105169 D 

047 rét 16376 D 

081/10 gyümölcsös 17359 D 

0121/6 építési terület 93228 D 

0125/4 erdő 42027 D 

0129/24 szántó 122 D 

0129/36 szántó 165 D 
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0129/38 szántó 180 D 

0129/40 szántó 155 D 

0129/43 szántó 151 D 

0129/45 rét 162 D 

0129/55 mocsár 209 D 

0129/57 mocsár 126 D 

0129/62 mocsár 270 D 

0129/66 mocsár 6364 D 

0129/67 mocsár 5545 D 

0129/72 mocsár 4270 D 

0129/74 mocsár 5296 D 

0129/76 mocsár 3053 D 

0129/78 mocsár 257 D 

0144 szántó 45427 D 

0146 szántó 97448 D 

0244/7 anyaggödör 7445 D 

5611 kert, erdő 2228 D 

5715/2 kert 118 D 

5751 kert 295 D 

5783 szántó 2773 D 

Összesen  1 428 169 m2  
 

19. Napirend: 

2016. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére rendelt ünnep. 

Alpolgármester asszonyt kérte meg, hogy koordinálja az előterjesztést. A Gazdálkodási 

Bizottság és a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta. Az augusztus 20-ai esemény kapcsán 

szeretnék megkötni a testvérvárosi kapcsolatot, melyet már elkezdtek szervezni, 

szándéknyilatkozatot tettek Csap településsel. Az idén ünnepli Bicske testvér településsel 

Tusnádfürdővel a kapcsolat fennállásának 10-dik évfordulóját. Megnyitja a napirend felett a 

vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri támogatja az előterjesztést 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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202/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 2016. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. augusztus 20-ai ünnepi programot a 

következők szerint fogadja el: 

 

Időpont:  

 

2016. augusztus 19. 17 óra  

 

Fiatalok háza átadó 

    Ünnepi műsor: (folyamatban) 

 

2016. augusztus 20. 9 óra 

 

Helyszín: Bicske, Hősök tere (eső esetén a Katolikus Templom) 

Narrátor: Janek Réka 

 

1. Magyar, Kárpátaljai Magyarok Himnusza és Székely Himnusz (zene vagy közös 

éneklés) 

2. Köszöntő: Települések Polgármesterei 

3. Ünnepi beszédet mond: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 

4. Tusnádfürdő Testvérvárosi Szerződés megújítása 

5. Csap település Testvérvárosi Szerződés aláírása 

4. Új kenyér megáldása: egyházak képviselői személyében 

6. Ünnepi műsor: Fesztivál Fúvószenekar kíséretében 

7. Kitüntetések átadása: „Bicske Város Díszpolgára” cím,  

       „Bicske Városáért Közösségi Díj” 

8. Koszorúzás 

9. Szózat (közös éneklés) 

 

Bicske Szíve park  

15.00-18.00 Főzőverseny  

Rekeszmászás Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság közreműködésével 

EFI Egészségügyi sátor (szűrések, dohányzás leszoktatás …stb). 

  Családok, csapatok jelentkezését várjuk! 

Ingyenes uszodahasználat  

16.00-20.00 Kerékpár regisztráció a Bicskei Rendőrkapitányság közreműködésével 

16.00-20.00  Családi és gyermekprogramok  

Kézműves játszóház, népi játékok. Könyves játszóház, arcfestés, mesesátor, 

zsákbamacska. 

  Lufi-hajtogató bohóc. Közben: Bohócműsor 

Népi Játékpark 

  (Asztali és óriás térjátékok, vidám népi vetélkedők, erőpróbák.) 

16.00  Bábszínház 

16.30  Gyorsasági egykerék-show     

17.00  Örökzöld dallamok …. 

  Közreműködik: Erlein Judit és Vacula Gabi 
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18.00  Kell még egy szó …  

Előadják a Tihanyi Musical Stúdió fiatal énekesei és táncosai, a Magyar 

Táncművészeti Főiskola hallgatói.  

19.00  Erdélyi Táncok 

Erdélyi táncokat mutat be a Magyarországon turnézó Zetelaki Ezüstfenyő 

Tánccsoport. Csoportot vezeti: Kovács Imre  

19.45  Gyulai István: Örökségünk című dalának közös éneklése. 

  Közreműködnek a bicskei és csapi gyermekkórusok. 

20.00   Utcabál 

a Retro Band együttessel. A buli a tűzijáték után éjfélig folytatódik. 

21.30  Tűzijáték 

24.00  Programzárás 

  Délutáni program műsorvezetője: Szoboszlai Renáta  

 

Költségek:  

• A rendezvényre 2016. évi költségvetésben keretjelleggel 3.500.000 Ft fedezetet biztosít 

a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények terhére. 

Felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes program 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására, a 250 db 

meghívó és 20 db plakát 2 db nagyplakát elkészítésére. A Petőfi Művelődési Központ 

szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják le 

az augusztus 20-i megemlékezést. 

 

Határidő: 2016. augusztus 20. 

Felelős: Polgármester 

 

 

20. Napirend: 

Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly:  a Polgárőrség azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a működési 

kiadásaik finanszírozásához havi 25.000,-Ft összegű támogatást biztosítani szíveskedjen a 

szervezet biztonságos működés érdekében. Többször támogatták már a polgárőr egyesületet. 

Néhány évvel ezelőtt még gépjárművet is sikerült adni nekik használatra, pályázatban nyertek 

egy autót és ezt követően ezt visszaadták. Javasolja a képviselőknek, hogy támogassák havi 

25.000,- Ft-tal a működést. Ez a városban lakók biztonságát szolgálja. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak. Aki támogatja az előterjesztést az jelezze.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számsze 

rű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  
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203/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. támogatja a Bicske Kertvárosi Polgárőrség működési támogatásra irányuló kérelmét. 

2. a 2016 évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat terhére 300.000 Ft 

pénzösszeggel járul hozzá a működési költségekhez. 

3. felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. mellékletét képező támogatási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. július 30. 

Felelős: Polgármester 

 

203/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat melléklete 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
Tervezet 

 
amely létrejött egyrészről  
Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4. adószáma: 15727048-2-07, 
törzsszáma: 727046, képviseli Pálffy Károly polgármester, mint támogatást nyújtó (a 
továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről 

Bicske Kertvárosi Polgárőrség Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület 
jogi személy székhelye: 2060 Bicske, Aradi utca 18. 
létesítő okirat kelte:  
nyilvántartási szám:  
pénzintézet neve, címe:  
bankszámlaszám:  
képviseli: Pató Ferenc elnök 
mint támogatást igénybe vevő, (továbbiakban: Támogatott),  
továbbiakban együttesen felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 

 
 
 
I. Előzmények 

 
1) Támogató a …/2016. (…….) számú Képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy 

nevezett döntésben megjelölt összeggel támogatja a Támogatottat működési költségek 
finanszírozása céljából. 

  

II. Támogatás részletszabályai 

 

Támogatás összege, támogatott tevékenység megnevezése, támogatás módja 
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1. Támogató a 2016. évben a 300.000 Ft (azaz háromszázezer forint) vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a Támogatottnak a működési költségek finanszírozása céljára.  
  

2. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kijelenti, hogy az 1) pontban 
megjelölt támogatást kizárólag a Támogatott saját működéséhez használja fel. 
 

3. Támogató és Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kölcsönösen 
megállapodnak abban, hogy a Támogató a II. 1. pontban meghatározott Támogatást az 
alábbiak szerint nyújtja Támogatott részére: 
Banki átutalással, a jelen megállapodás aláírását követő 30 banki napon belül. 

4. a fenti összeg hiánytalan átutalásáról Támogatott …………………………számú 
bankszámlájára gondoskodik. 
 

Beszámolási, nyilvántartási kötelezettség  

 

5. Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg 

elkülönített nyilvántartást vezet és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról a 

tárgyévet követő esztendő március 31. napjáig köteles Áht. illetve annak végrehajtásáról 

rendelkező jogszabályok szerinti pénzügyi beszámolót készíteni és azt számlákkal és 

elkülönített nyilvántartással igazolni. 

 

6. Támogatott vállalja, hogy a beszámolóban ismerteti a költségvetési támogatás 

felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, 

tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi 

elszámolást ad a költségvetési támogatás felhasználásáról. 

 

7. Támogató a beszámoló elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszafizetésének kötelezettségéről a beszámoló benyújtásától számított 60 napon 

belül írásban értesíti a Támogatottat. 

 

8. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén 

Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Támogatottat a kötelezettsége 

teljesítésére vagy a hiányok pótlására. 

 

Ellenőrzés módja 

9. Támogató a támogatás felhasználását saját maga, illetve képviselője útján ellenőrizheti. 

  

10. Támogató biztosítja annak feltételeit, hogy Támogató ellenőrzési jogosultságát 

érvényesíteni tudja a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás 

igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, 

valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig.  

 

Támogatott vállalja, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködik, 

ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 

okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 

vizsgálatát a helyszínen is segíti. A támogatás összegét csak és kizárólag a jelen 

szerződésben írt módon lehet felhasználni. Az ennek megfelelő felhasználást a 

támogatott köteles bizonyítani és igazolni. Kétség esetén a támogató jogosult arra, hogy 

a támogatottat további adatszolgáltatásra, a szerződésszerű felhasználás további 

bizonyítására szólítsa fel. Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 2017. 
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március 31. napjáig beszámolót és elszámolást (együttesen: beszámoló) készíteni és 

átadni a Támogató részére (számadási kötelezettség). 

 

A beszámoló részei: 

a.)  szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról 

(rövid, maximum három oldal). - 

 

     b.) pénzügyi elszámolás:  

 

Támogatott köteles az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, 

kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), illetve a kifizetés tényét igazoló egyéb – 

számviteli előírásoknak megfelelő – dokumentumokat, számlát helyettesítő bizonylatokat 

Támogató részére elszámolás keretében átadni. A Támogatott egyidejűleg külön nyilatkozatot 

ad a Támogató részére arra vonatkozóan, hogy a támogatást más pályázathoz nem használta 

fel. Ezt a tényt minden számlára és bizonylatra is rávezeti, és azzal a nyilatkozattal záradékolja 

a bizonylatokat, hogy „a számlában, a bizonylatokban foglalt összeg a Bicske Kertvárosi 

Polgárőrség működési költségek finanszírozására került felhasználásra a 2016. évi támogatási 
szerződés keretében”. 

 

Az adott évi támogatás lezárására a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kerül sor. 

A beszámoló benyújtását követő 30 (harminc) napon belül a támogató írásban 

nyilatkozik a beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos, illetve egyéb 

okból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a 

támogató 8 (nyolc) napos határidő tűzésével a támogatottat hiánypótlásra hívja fel. 

Amennyiben a támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó 

kötetezettségét elmulasztja, ás ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 

támogatást rendeltetés- illetve szerződésszerűen használta-e fel, a támogató a jegybanki 

alapkamat kétszeresét kitevő mértékű kamattal növelten kötelezheti támogatottat a 

támogatás visszafizetésére. 

A fentiekben foglalt kötelezettségek támogatott által történő megsértése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

A szerződés biztosítéka 

Támogatott vállalja, hogy a szerződés biztosítékaként - valamennyi fizetési számlájára 

- a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatát Támogató rendelkezésére bocsájtja, és tudomásul veszi, hogy az a 

támogatás folyósításának feltétele.  

A szerződéstől történő elállás és felmondás okai 

A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az 

alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 

a) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő 

időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik 

meg, vagy a Támogatott a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható 

okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, 

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést 

érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény 

benyújtásakor, 

c) az Ávr. 81.-82. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 

meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, 
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d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 

vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt 

ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt 

kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és 

ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem 

lehet ellenőrizni, 

f) a Támogatott az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozatok bármelyikét 

visszavonja, 

g) a Támogatott a jelen szerződés II./5. pontjában írt határidőig sem teljesítette, vagy 

nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét, 

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően 

csökken, és a Támogatott megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke 

csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott 

ésszerű határidőn belül nem intézkedik, vagy 

i) a Támogatott a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 

rendelkezik. 

 

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, a szerződéstől történő elállás, annak felmondása 

esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 

 

11. Támogatott vállalja, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási 

szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett 

költségvetési támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt 

mértékben Támogató részére visszafizeti.  

 

12. Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki 

alapkamattal megegyező összeg.  

 

13. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, 

a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

 

14. Támogatott tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és 

annak kamatait az állami adóhatóság Támogató megkeresésére adók módjára hajtja 

be. 

 

15. A Támogatott a kamatot a támogatás összegével együtt köteles a Támogató részére – a 

fejrészben meghatározandó számlaszámra visszafizetni. 

 

Támogatott nyilatkozatai 

 

 Támogatott - jelen támogatási szerződés aláírásával - kijelenti, hogy  

 

a) a szerződés aláírásakor az illetékes adó- és vámhatóságok, és az illetékes 

illetékhivatal felé nincs lejárt köztartozása (vagy arra az illetékes hatóságtól fizetési 

könnyítést, részletfizetés, fizetési halasztást kapott), továbbá az illetékes 
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környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósággal szemben, határozatban 

előírt díj-, illetve bírságfizetési kötelezettsége nincs,  

b) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása 

nincs,  

c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,  

d) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 

a valóságnak megfelelnek, hitelesek. 

e) valamint hogy a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban, vagy egyidejűleg  

 

                   nem nyújtott be                 benyújtott 

 

Egyéb rendelkezések 

 

16. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával - kötelezettséget vállal arra, hogy   

a) jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt 

költségeket más támogató felé nem számolja el,  

b) a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a költségvetési támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatokat az ellenőrzési lehetőség fennállásáig 

megőrzi, 

c) a támogatott tevékenység megvalósításában nem von be közreműködőket és 

d) teljesíti az Ávr. 76. § (1) bekezdés j. pontja szerint bejelentési kötelezettségét nyolc 

napon belül. 

 

17. Támogató, ha a 15. d) pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez 

az abban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően  

 

18. 30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a 

költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, annak visszavonására, az attól 

történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe 

vett támogatás visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló 

intézkedéseket. 

 

A támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határideje a 

szerződés aláírásától számított 5 év. 

 

 A támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonására lehetőség 

van, a közreműködők által megvalósítható tevékenységek a támogatási cél 

megvalósításával kapcsolatos kivitelezési munkákra terjed ki. 

 

Az adatszolgáltatásokhoz és az ellenőrzéshez szükséges adatokat és az azokban 

bekövetkező változásokat a Támogatott a Támogató felé köteles bejelenteni, a 

bejelentési kötelezettség elmulasztása a támogatás, ill. annak egy része 

visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után. 

 

19. A feleket a támogatás igazolásával és egyéb információk, tények megosztásával 

kapcsolatosan folytonos és kölcsönös együttműködés, kapcsolattartás terheli. 
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20. Felek a vonatkozó jogszabályi előírásokról, így különösen az általános forgalmi adóról 

szóló tv., a számvitelről szóló tv., valamint a nyugta adását biztosító 23/2014 (VI.3.) 

NGM rendelet tartalmi és alaki követelményeiről tudomással bírnak, ezen előírásokat 

vállalják megtartani. 

 

21. E szerződés alkalmazásában Támogató kapcsolattartója: Kollár-Vincze Viktória 

 

22. Támogatott – jelen támogatási szerződés alapján – tudomásul veszi, hogy az, aki az 

államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, 

kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatokra 

vonatkozóan tájékoztatást adni. 

 

23. Támogató tájékoztatja a Támogatottat arról, hogy a fentiekben rögzített felvilágosítás 

megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, 

a Támogató a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását 

kezdeményezheti. 

 

24. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Áht. Ávr. és a 

vonatkozó egyéb végrehajtási jogszabály rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak. 

 

Felek képviselői a jelen támogatási szerződést elolvasás és gondos értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Bicske, 2016.  

 

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

Bicske Város Önkormányzata 

        Pálffy Károly polgármester 

 

         ……………………………… 

     Bicske Kertvárosi Polgárőrség 

Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület 

                        Pató Ferenc elnök 

 

ellenjegyzés:  

 

 

21. Napirend: 

A bicskei Intermodális csomópont megvalósításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A korábbi években Bicske Város Önkormányzata KÖZOP pályázat keretében 

elkészíttette a Bicske vasútállomás Intermodális csomóponttá fejlesztésének részletes 

megvalósíthatósági tanulmányát. Ezt már több mint hat évvel ezelőtt indították el. Az 

intermodális csomópont megvalósítása érdekében a NIF Zrt az elmúlt hónapokban megrendelte 

és a vasút-korszerűsítési program kiegészítéseként elkészíttette az engedélyes és kiviteli 

terveket, az önkormányzattal való folyamatos egyeztetés mellett. Az elkészült tervek alapján a 

megvalósítás során való együttműködésről, az együttműködés feltételeiről és formájáról a NIF 

Zrt együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezte önkormányzatunknál. Erre van 

egy kormány döntés, mi szerint a Magyar Állam a NIF Zrt-t bízta meg azzal, a forrást is mellé 
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rendelte, hogy a nagyállomásnál egy modern közlekedési csomópont kerüljön kialakításra. 

Ennek a projektnek a kezdete ez az együttműködési megállapodás. Miszerint Tatabánya és 

Bicske közösen szerepel ebben a projektben. Bicske városára 5,5 milliárd forint összegű 

támogatás esik ebből a támogatási összegből. Az együttműködési megállapodás tervezete 

hosszas egyeztetést kívánt, ez van a képviselő-testület előtt. A modern közlekedési csomópont 

kialakítás előkészületei tovább folytatódhatnak. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

 

Ivanics Imréné: szeretné, ha kapnának tájékoztatást arról, hogy milyen fázisban most a 

beruházás. Hogy a tv nézők is kaphassanak információt, hogy mikorra várható a  tényleges 

munkakezdés, vagy a tervek. Azt látják, hogy a pénzt biztosította a kormány erre, de hogy az 

ütemezés hogyan alakul ezt szeretné megtudni.  

 

Pálffy Károly: az első tárgyaláson, melyen aljegyző úrral részt vett a NIF Zrt-nél Tatabánya 

polgármesterével együtt, ott azt a tájékoztatást kapták, hogy jelen pillanatban amikor a 

pályázatot miniszter asszony befogadta, abban úgy készültek el a tervek, hogy az új vasúti 

pályához igazították a terveket. Viszont a pályaszakasz felújítása jelenleg nem tart ott, vagyis 

nem született meg a kormányzati döntés, viszont az intermodális, a modern közlekedési 

csomópont fejlesztéséről igen. Beelőzi a mi projektünk az egész vasúti szakasznak a 

fejlesztését. Ezért apró tervezési pontosításokat kell végrehajtani, mert a jelenlegi 

pályaszakasznak a megtartásával kell, hogy megvalósuljon a csomópont a nagyállomáson. Ez 

nem okoz problémát. A pályaszakasz minimális arrébb helyezése az, amit pontosítani kell. A 

tervek előkészítése pár hónapot vesz igénybe. A NIF-nél úgy tervezték, hogy az év végére össze 

tudják állítani azt a csomagot, amiben ki tudják írni a közbeszerzési eljárást és a tél folyamán 

kiválasztják a kivitelezőt. Ha minden jól megy a jövő év tavaszán el is kezdődhetnek a 

kivitelezési munkák. Ez egy hatalmas beruházás lesz. Jövő héten tud talán a NIF Zrt-vel 

egyeztetni, ezt követően tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

 

Igari Léna: van-e arról információ, hogy ez milyen forgalomkorlátozással fog ez járni?  

 

Pálffy Károly: mint minden beruházás forgalomkorlátozással jár, ez is kellemetlenséggel fog 

járni. Azt gondolja, hogy a kellemetlenségek el fognak törpülni amellett a haszon mellett, mivel 

a város gazdagodni fog. Mindenkinek előre kéri a megértését és a türelmét. 

 

Igari Léna: a hirdetmények között látta, hogy a felüljáró bontásáról, annak engedélyezéséről 

szól. Ez mikor válik aktuálissá? Egy ritmusban lesz-e az egész kivitelezéssel vagy korábban. 

 

Pálffy Károly: a felüljáró nem az önkormányzat tulajdonában van, a MÁV tulajdona. 

Nyilatkozni nem tud benne. Valószínű, hogy egy időben készül. A felüljáró helyén épülne meg 

az az aluljáró, ami összeköti a Szent István utat a Csákvári úttal. Kéri, aki támogatja, az 

előterjesztést az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye:8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (egy képviselő nem vett részt a 

szavazásban) 
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Az elfogadott döntés:  

 

204/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a bicskei Intermodális csomópont megvalósításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a bicskei Intermodális csomópont megvalósítása érdekében megállapodást köt a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel. 

2. felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1. mellékletét képező együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2016. július 15. 

Felelős: Polgármester 

 

204/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Együttműködési megállapodás 
Tervezet 

 

A „Tatabánya Megyei Jogú Város – Bicske vasútállomás intermodális 

átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” projekt 

előkészítésére és megvalósítására 
amely létrejött egyrészről 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

Székhely:  1134 Budapest, Váci út 45 

Adószám:  11906522-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-10-044180 

KSH szám:  11906522-4211-114-01   

Bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-20609931-00003285  

Képviseli: Nagy Róbert Attila vezérigazgató önálló képviseleti jogosultsággal 

 

a továbbiakban: Építtető, vagy NIF Zrt.; 

másrészről  

Bicske Város Önkormányzata 

Székhely:  2060 Bicske, Hősök tere 4. 

Adószám:  15727048-2-07 

PIR törzsszám:  727046 

Bankszámlaszám:   11736020-15727048 

Képviseli: Pálffy Károly polgármester 

a továbbiakban: Önkormányzat; 

 (együttesen Felek)  

között, alulírt napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. 

Előzmények 
A Kormány az intermodális csomópont projektek megvalósítása érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 1147/2016. (III.25.) Korm. határozatában az Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési keretének 
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elfogadásakor megvalósítandóként nevesítette Tatabánya-Bicske városok projektjét, 

kedvezményezettként a NIF Zrt.-t nevesítette, a projekt támogatását legfeljebb 11,5 Mrd 

Ft-ban határozta meg.  

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1247/2016 (V.18.) Korm. határozat 2. számú melléklet 102. 

pontjában az IKOP nevesített kiemelt projektjeként szerepel a „Tatabánya Megyei Jogú 

Város – Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 

parkolók kialakítása” (a továbbiakban: Projekt). 

Felek rögzítik, hogy a Projekt megvalósítására a Korm. határozatokban meghatározott 

11,5 Mrd Ft támogatási összegből az Önkormányzat közigazgatási területén 

megvalósuló fejlesztés 5 Mrd Ft erejéig részesül. 

 

I. A megállapodás tárgya, a Felek jogai és kötelezettségei 
 
 

1. Felek tudomásul vették és rögzítik, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a NIF Zrt. 

részére 2016. május 20. napján kelt, KSZFO/11748-1/2016-NFM iktatószámú 

levelében elrendelte a Projekt NIF Zrt./Építtető általi megvalósítását. Felek rögzítik, 

hogy a Projekt sikeres előkészítése, pályázása és megvalósítása érdekében 

elengedhetetlen a felek együttműködése.  

 

2. Jelen megállapodás célja (a továbbiakban: Megállapodás) és Felek kötelezettsége, hogy 

a Projekt megvalósítása érdekében együttműködjenek, ennek megvalósítását 

kölcsönösen elősegítsék, tevékenységüket ennek érdekében szükség szerint 

összehangolják. A Felek vállalják, hogy egymást minden, a Projekt megvalósítását 

befolyásoló lényeges körülményről tájékoztatják. A kapcsolattartás részletszabályait a 

Megállapodás IV. pontja részletezi. 

 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Projekt életciklusát 2 projektfázisra bontják az 

alábbiak szerint: 

 

a.  1. projektfázis: az előkészítés, nevezetesen a kivitelezés megkezdéséhez 

szükséges dokumentációk átadás-átvétele, pályázati szakasz lebonyolítása az 

IKOP 3.2.0-15 konstrukció keretében a NIF Zrt., mint kedvezményezett javára, 

Támogatási Szerződés (TSZ) megkötése a NIF Zrt. által.  

 

b. 2. projektfázis: TSZ-ben meghatározásra kerülő konzultációs szakasz 

lefolytatása, tervezési és engedélyezési eljárás(ok) lefolytatása, a sikeres 

pályáztatást követően a mérnöki közbeszerzési eljárás lefolytatása, a kivitelezési 

közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezés, a közműkiváltás, a minőség-

ellenőrzés, projektzárás és vagyonátadás.  

 

4. A SUMP (fenntartható városi mobilitási terv) elkészíttetése a NIF feladata és 

kötelezettsége, amelynek során az Önkormányzatot közreműködési és jóváhagyási 

kötelezettség terheli. Az Önkormányzat a SUMP elkészítéséhez szükséges valamennyi 

rendelkezésére álló és általa beszerezhető adat, információ, dokumentum 

szolgáltatására köteles a NIF részére. A SUMP elkészíttetésének TSZ terhére nem 

elszámolható, illetve esetlegesen a támogatási jogviszony alapján visszafizetni rendelt 

költségeit az Önkormányzat viseli, amelyek megfizetésére/megtérítésére azok 

felmerülésekor/a visszafizetés elrendelésekor köteles a NIF Zrt. részére. 
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5. Felek megállapodnak abban, hogy a Felek szoros együttműködésével a Projekt 

megvalósítása érdekében az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3.2.0-15 

kódszámú, Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség 

javítása a kevésbé fejlett régiókban című Pályázati Felhívás keretében 2016. …-ig 

Támogatási Kérelem kerül benyújtásra NIF Zrt. által. 

 

6. Az együttműködési és jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek teljesítését az 

Önkormányzat köteles a tulajdonában vagy érdekeltségi körében lévő társaságok, 

harmadik személyek részéről is biztosítani. 

 

7. Az együttműködési kötelezettség magában foglalja a Projekt megvalósításához 

szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzésében való aktív közreműködést. 

Amennyiben az érintett ingatlanok NIF Zrt. általi megszerzése akadályba ütközik 

(többek között a jogszabályi rendelkezések vagy a tulajdonos közreműködésének 

hiánya miatt), úgy a Felek külön megállapodása alapján Önkormányzat köteles az 

érintett ingatlan tulajdonjogát a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

(különösen annak 2. § c) és e) pontja, valamint 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja) alapján 

kisajátítás útján megszerezni. 

 

8. Az együttműködési kötelezettség körében az Önkormányzat a tulajdonosi, illetve 

érdekeltségi körében lévő közmű-üzemeltető társaságok útján biztosítja a Projekt 

megvalósításához szükséges szakfelügyeletet.  

 

9. Felek megállapodnak, hogy a NIF Zrt. nem köteles a Projekt megvalósításához nem 

szükséges kivitelezési munkálatok elvégzésére. 

 

10. A Projekt Önkormányzat közigazgatási területén megvalósuló részére vonatkozó tervek 

módosítása esetén a NIF Zrt. köteles a módosítás tartalmáról az Önkormányzatot 

tájékoztatni, és a lehetőségekhez képest a legteljesebb mértékben figyelembe venni az 

Önkormányzat módosításokkal kapcsolatban tett észrevételeit. 

 
 

II. A projekt megvalósításához szükséges 

munkarészek/feladatok 
 

1. Dokumentumok átadása 

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Projekt megvalósításához szükséges eddig elkészült 

rendelkezésre álló dokumentumokat papír alapon, digitális adathordozón szerkeszthető 

(dokumentum típusától függően Word, Excel, Autocad dwg, ITR, DATR stb.) és nem 

szerkeszthető (pdf) formátumban legkésőbb 2016. ……………..napjáig az Építtetőnek 

átadja, melyről külön átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. Az átadandó dokumentumok 

az alábbiak: 

 

 

*a projekt előkészítettségének megfelelően aktualizálandó tartalommal* 

 

 

Felek előzetesen rögzítik, hogy az átadásra kerülő dokumentumok felhasználásához 
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kapcsolódó szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban az 

Önkormányzat térítésmentesen korlátlan időtartamra szóló, határozatlan idejű, korlátlan 

és kizárólagos felhasználási jogot biztosít a szerzői jogok vonatkozásában [különös 

tekintettel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (Szjt.) 46. § szerinti harmadik 

személyre átruházhatóság jogára, valamint a 47. § szerinti, a mű átdolgozhatóságához, 

átdolgoztathatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságra is] a 

NIF Zrt. részre, azzal, hogy a NIF Zrt. köteles a tervekhez kapcsolódó személyhez fűződő 

szerzői jogra vonatkozó rendelkezéseket betartani, de a szerzők vele szemben díjigénnyel 

nem léphetnek fel. Az Önkormányzat a felhasználási szerződések felmondására, egyéb 

módon történő megszüntetésére vagy felbontására vonatkozó jogáról kifejezetten 

lemond. 

 

Felek megállapodnak, hogy a 2016. ……… ….. napjáig megvalósuló dokumentációk 

átadás-átvételét rögzítő megállapodásban részletezett tervezéssel, engedélyezéssel és 

szerzői jogokkal kapcsolatban az Önkormányzat a jövőben semmilyen igényt vagy 

követelést nem támaszt a NIF Zrt-vel szemben. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat által átadott dokumentumoknak a 

NIF Zrt. által a sikeres pályázás és végrehajtás érdekében végzett minőség-ellenőrzése 

során feltárt hiányosságok, pontatlanságok javítása az ahhoz szükséges ésszerű határidőn 

belül az Önkormányzat feladata. 

 

2. Támogatási Szerződés megkötése, annak feltételei 

 

Sikeres pályáztatást követően Támogatási Szerződés kerül aláírásra, melynek 

előkészítése a NIF Zrt. feladata.  

 

Jelen Megállapodás alapján a pályázati szakaszban és a TSZ megkötésének folyamatában 

a felmerülő hiánypótlási feladatok teljesítése, értékelési kérdésekhez kapcsolódó tisztázó 

kérdések megválaszolása és támogathatósági feltételek teljesítése során a felek a 

Támogató felé történő kommunikáció során a válaszok tartalmát egyeztetik, az azokhoz 

szükséges dokumentáció összeállításában a rendelkezésre álló határidők figyelembe 

vételével együttműködnek, a rendelkezésükre álló információkat és dokumentumokat a 

pályázó szervezet részére rendelkezésre bocsátják. 

 

Felek rögzítik, hogy a NIF Zrt. a projekt megvalósítására felhasználható saját pénzügyi 

forrással nem rendelkezik, saját forrást biztosítani, valamint a Megállapodásban vállalt 

kötelezettségeken felül további kötelezettséget a projekt megvalósításához vállalni nem 

köteles. 

 

Amennyiben a projekt megvalósításához többletforrásra van szükség, úgy a Felek 

együttműködve dolgozzák ki a lehetséges finanszírozási lehetőségeket. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a projekt uniós támogatásból történő 

megvalósítása során az Önkormányzatnál felmerült kiadási tételeknek a TSZ terhére 

történő elszámolására nincs lehetőség, úgy az el nem számolható tételeket az 

Önkormányzat maga viseli. E tekintetben, ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat a NIF 

Zrt.-vel szemben megtérítési igénnyel nem lép fel. Az Önkormányzat viseli továbbá a 

projekt megvalósításához nem szükséges, de általa igényelt és a TSZ terhére el nem 

számolható kivitelezési munkálatokkal összefüggésben felmerülő valamennyi költséget. 
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Amennyiben a Támogató az Önkormányzat, illetve az érdekkörében eljáró személy 

felróható magatartásával vagy mulasztásával okozati összefüggésben keletkező 

szabálytalanság vagy TSZ megszegés miatt már kifizetett támogatás visszafizetését 

rendeli el, úgy a visszafizetett összeget az Önkormányzat köteles a NIF Zrt. részére 

megtéríteni. 

 

A NIF Zrt. – a tudomására jutástól számított 15 napon belül – köteles az 

Önkormányzatnak jelezni, amennyiben az Önkormányzatot terhelő, TSZ terhére el nem 

számolható kiadási tétel, költség felmerülése jut tudomására, vagy megtérítési 

kötelezettségét megalapozó magatartást vagy mulasztást észlel, és felhívni – a költségek 

viselésének és a visszafizetési kötelezettség elkerülése érdekében – az Önkormányzatot 

az észlelt kiadási tétel, költségelem kiküszöbölésére, magatartás vagy mulasztás 

megszüntetésére. 

 

3. Engedélyezési eljárás 

 

Jelen Megállapodás aláírásával a NIF Zrt. hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 

nevére már kiadott engedélyekre vonatkozóan, valamint a folyamatban lévő 

engedélyezési eljárások során a NIF Zrt., mint engedélyes nevére történő, még el nem 

indított módosítási kérelmeket az Önkormányzat az engedélyező hatóság(ok) felé 

minden, a beruházás kapcsán releváns engedélyhez kapcsolódóan elindítsa. 

 

4. Ingatlanok átadása, kezelési feladatok 

 

A beruházás a Magyar Állam és az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat is érint. 

Az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében az Önkormányzat biztosítja a NIF Zrt. 

- mint pályázó és építtető számára - a tulajdonosi hozzájárulásokat. Felek megállapodnak 

abban, hogy a fejlesztéssel érintett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében az 

Általános Pályázati Útmutatóban rögzített tartalmú tulajdonosi hozzájárulások 2016. 

…………………-ig kiadásra kerülnek. 

 

Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a NIF Zrt. 

felhívásának kézhezvételét követő 10 munkanapon belül az engedélyekhez és a Projekt 

megvalósításához szükséges valamennyi tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői hozzájárulást 

átadja a NIF Zrt. részére, továbbá ezen kötelezettség teljesítését biztosítja a tulajdonában 

vagy érdekeltségi körében lévő társaságok, hatóságok, harmadik személyek részéről is. 

 

Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat tulajdonában vannak további olyan 

ingatlanok, amelyek részben országos közúti érintettségűek, és a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. tv. értelmében az országos közútra eső területnek kizárólagos állami 

tulajdonban kell állnia. Felek megállapodnak abban, hogy szükség szerint, de legkésőbb 

a kivitelezés befejezését követő telekalakítás után rendezik az érintett ingatlanok végleges 

tulajdoni viszonyait. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a tulajdonukban lévő, 

telekalakítással érintett ingatlanok vonatkozásában a telekalakítási eljárásokat a Projekt 

zárójelentése elkészítésének időpontjáig, de legkésőbb a kivitelezés befejezését követő 

180 napon belül lefolytatják. 

 

Az Önkormányzat köteles biztosítani a Projekt megvalósításához szükséges mértékben a 

NIF Zrt. és az általa meghatározott harmadik személyek részére a saját, illetve a 
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tulajdonában vagy érdekeltségi körében lévő társaságok harmadik személyek 

tulajdonában, kezelésében, használatában, üzemeltetésében vagy egyéb jogcímen 

birtokában lévő ingatlanok használatát, azokon történő munkavégzést a Projekt 

megvalósításáig. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a NIF Zrt. által a későbbiekben 

elkészítendő lehatárolási tervnek megfelelően a Projekt műszaki átadásának lezárásakor 

az üzemeltetési feladatokat átveszi, illetve ezen kötelezettség teljesítését biztosítja a 

tulajdonában vagy érdekeltségi körében lévő társaságok, harmadik személyek részéről is. 

 

Amennyiben a Projekt megvalósítása során vagy azt követően a lehatárolási terv alapján 

szükségessé válik, úgy jogszabály tiltó rendelkezése hiányában az Önkormányzat a 

tulajdonában lévő, illetve a telekalakítást követően tulajdonába kerülő ingatlanok 

tulajdonjogát ingyenesen köteles átadni a Magyar Államnak vagy egyéb jogosultnak. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá a településrendezési eszközeinek 

módosítására, amennyiben az szükséges a Projekt megvalósításához, illetve azt követő 

telekalakítási eljárások eredményes lefolytatásához. 

 

5. A 2. projektfázis főbb lépései és várható ütemezésük 

 

a) Támogatási Szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesítése 201…..-ig 

b) Engedélyes tervdokumentáció elkészítésére és hatósági engedélyezési 

folyamatok lefolytatására irányuló közbeszerzési eljárás(ok) megindítása: 

2016…… 

c) Mérnök és kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások 

megindítása: 201…………. 

d) Kivitelezés: Kivitelezői vállalkozói szerződés aláírását követő ……. hónap. 

 

III. Kommunikáció 
 

A projekt megvalósítása során a kommunikációs elemek tekintetében a felek 

együttműködnek. A projekthez kapcsolódó kötelező tájékoztatási és nyilvánossági elemek 

megjelenési fórumait, csatornáit együtt határozzák meg. 

 

IV. Kapcsolattartás, döntési kompetenciák 
 

A Felek a Szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. 

 

Kapcsolattartók: 

 

Önkormányzat részéről:  

Pálffy Károly polgármester 

Cím: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

Tel.: 22/566-500 

E-mail: polgarmester@bicske.hu 

 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Cím: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
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Tel.: 22/566-500 

E-mail: fabian.robert@bicske.hu 

 

Építtető részéről:   

 

Mayer András János, beruházási vezérigazgató-helyettes 

Cím: 1135 Budapest, Váci út 45. 

Tel.:  

Fax.: 

e-mail: 

 

Krivi Béla, koordinációs főmérnök 

Cím: 1135 Budapest, Váci út 45. 

Tel.: +36-20/239-7244  

Fax.: +36-1/436-8110 

e-mail: krivi.bela@nif.hu 

 

……………., projektvezető 

Cím:  

Tel.: 

Fax.: 

e-mail: 

 

A kapcsolattartó személyének, adatainak változásáról a Felek kötelesek egymást írásban 

értesíteni. 

 

A projekt I. fázisában Felek együttműködése szoros, a Felek döntési jogosultsága azonos 

szintű, míg a II. projekt fázisban a stratégiai döntések meghozatala a NIF Zrt.-t mint operatív 

végrehajtót illetik meg. 

 

A projekt II. fázisának kivitelezési szakaszában a kijelölt kapcsolattartók szükség szerint, de 

legalább kéthetente személyes egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt 

megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. Az egyeztetést bármelyik fél 

kapcsolattartója összehívhatja. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az 

egyeztetésen erre kijelölt kapcsolattartó az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld 

a másik félnek, illetve az egyéb résztvevőknek. 

 

A projekt előrehaladását megfigyelése céljából az Önkormányzatnak lehetősége van a 

kivitelezési szakaszban a kooperációkra résztvevőket delegálni. 

 

A Felek rögzítik, hogy mind a kifizetési kérelmeket, mind a Támogatási Szerződést érintő 

egyéb kérdések tekintetében a Támogatóval a kapcsolatot a NIF Zrt. tartja.  

 

V. A Projekt zárását követő kötelezettségek 

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyon és a kezelői jogosultságok átadására az NFM és 

a jogszabályok által a későbbiekben meghatározott módon kerül sor a Projekt zárását 

követően. 
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Az Önkormányzat köteles - a releváns nemzeti és EU-s jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően – a Projekt utógondozását 5 éves időszakban elvégezni és adatszolgáltatási 

kötelezettségének a NIF Zrt. irányában eleget tenni a részére átadott vagyonelemek 

tekintetében, továbbá biztosítja ezen kötelezettségek tulajdonosi minősége mellett működő 

gazdasági társaságok általi teljesítését is.  

Felek megállapodnak, hogy a Projekttel kapcsolatos jótállási, szavatossági igényeket az 

Önkormányzat bejelentései alapján a NIF Zrt. érvényesíti a tervezést és kivitelezést végző 

vállalkozókkal szemben. 

VI. Záró rendelkezések 

A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Felek közül az utolsóként aláíró 

aláírásának napjával. 

 

A mellékletek jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik.  

 

Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen megállapodást a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt cégszerűen, alulírott helyen és napon 4 példányban írták alá.   

 

Budapest, 2016. …………… hó …… nap 

NIF Zrt. 

     Megrendelő 

__________________________ 

      képviseli: Nagy Róbert Attila 

vezérigazgató 

Bicske, 2016. ……….hó ….. nap 

Bicske Város Önkormányzata 

 

 _______________________ 

            képviseli: Pálffy Károly 

        polgármester 

  

 

 

22. Napirend:  

A BTC Sporttelep fejlesztésével kapcsolatos kérdések 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzata és a Bicskei Torna Club megállapodást kötött a 

sporttelep fejlesztése tárgyában, mely megállapodás keretében a fejlesztéssel kapcsolatos 

közbeszerzési eljárást az Önkormányzat folytatja le. Az eljárás lefolytatásához, a fejlesztés 

megvalósításához szükséges műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, mely szolgáltatásra 

ajánlatokat kértünk. A beérkezett ajánlatok:Heli and Heli Consulting Kft 5.100.000,- Ft + 

ÁFA. Javaslom a legalacsonyabb összegű ajánlat elfogadását. Megnyitja a napirend felett a 

vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak, aki támogatja az előterjesztést az jelezze.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (egy képviselő nem vett részt a 

szavazásban)  
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Az elfogadott döntés:  

 

205/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A BTC Sporttelep fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BTC Sporttelep fejlesztésével kapcsolatos 

építési munkák műszaki ellenőrzési feladataival megbízza a Heli and Heli Consulting Mérnöki 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t az ajánlatában szereplő 5.100.000 Ft + 1.377.000 Ft Áfa, 

mindösszesen bruttó 6.477.000 Ft vállalási áron. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét az 

„Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-

átcsoportosításokról szóló 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban biztosított támogatás 

terhére állapítja meg. 

Határidő: 2016. július 1. 

Felelős: Polgármester 

23. Napirend: 

a TOP-5.1.2-15 kódszámú Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű pályázaton 

való részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője Dr. Simon László Úr felkérte Bicske 

Város Önkormányzatát, hogy mint járásszékhely önkormányzat vállalja el a kötelező 

konzorciumi partner szerepét a TOP-5.1.2-15.kódszámú Helyi foglalkoztatási 

együttműködések elnevezésű pályázaton, mely pályázat konzorciumvezetője a Fejér Megyei 

Kormányhivatal. A pályázat lényegi elemei közé tartozik a járás munkaerő piaci felmérése és 

a különböző támogatási formák igénybevételével és a munkaerő piaci szereplők bevonásával 

akcióterveket és megállapodásokat kötni a Bicskei járás hátrányos helyzetű munkavállalóinak 

munkaerő piaci helyzetének javítása érdekében. A pályázati program 100% vissza nem 

térítendő támogatásban részesül. Megnyitja a napirend felett a vitát, jelezni szeretné, hogy aki 

a közfoglalkoztatásban alkalmaznak, minél inkább segíteni szeretnék, hogy megtalálják a 

helyüket a rendes foglalkoztatás világában. Kéri támogassák ezt az előterjesztést, hogy részt 

tudjanak venni ebben a pályázatban. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, 

kéri szavazzanak. Aki támogatja az előterjesztést, az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (egy fő képviselő nem vett részt 

a szavazásban)  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

 

 



51 

 

 

206/2016. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a TOP-5.1.2-15.kódszámú Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű 

pályázaton való részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elfogadja a Fejér Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumvezető felkérését és a 

Bicskei Járás székhely önkormányzataként, a kötelező konzorciumi partner szerepét 

elvállalja a TOP-5.1.2-15 kódszámú Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű 

pályázati programban. 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok és 

kötelezettségvállalást nem tartalmazó szerződések kiadására és aláírására.   

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. július 30. 

 

 

24. Napirend: 

Képviselői bejelentések 

 

Németh Tibor: elnézést kér a késésért. Bejelentése a Bicskei Roma Önkormányzattal 

kapcsolatos lenne. Az V. Bicskei Roma Nap július 9-én kerül megrendezésre. Sok szeretettel 

várnak minden bicskei lakost, képviselő társakat, önkormányzati dolgozókat. 11 órakor 

kezdődik, este 10-ig tart. 15 órától lesznek a színpadi fellépések a Bihari-Akácfa utca sarkán, 

ahol eddig is volt. Köszöni a szót.  

 

 

Pálffy Károly: egy bejelentést szeretne tenni. Az egyik napirendi pontnál a múltkor megkapták 

azt, hogy mit és miért köszönnek meg, felesleges. Azon a képviselő-testületi ülésen 

Magyarország Kormányának és Miniszterelnök úrnak köszönték meg azt a döntést, hogy a 

bicskei befogadó állomást bezárják. Tájékoztatja a képviselő-testületet, illetve a lakosságot, 

hogy ez a bezárás ez 2016. december 31-ével fog megvalósulni. Ezt a tájékoztatást kapta a 

Belügyminiszter úrtól. Az év utolsó napjával a Bicskei Befogadó Állomás működése 

megszűnik. Kéri az elkövetkező időszakra a bicskeiektől, hogy ezt a rövid időszakot hasonlóan 

a korábbiakhoz toleranciával viselje. Köszöni Magyarország Kormányának, hogy meghallotta 

a bicskeiek hangját és fontos az itt élők véleménye és meghozták ezt a döntést. Másik 

bejelentése lenne. A Bicskei Gazdasági Szervezet az ebrendészeti telepről elköltöztette a 

kutyákat. Megszüntették az kutyák elhelyezését is, az állatokat illetőleg az ebrendészeti 

feladatokat más módon, más formában fogják ellátni. Még egyszer köszöni a Kossuth utca, a 

Kossuth utca környékén lakók türelmét, hogy eddig elviselték azt az állapotot, amit a kutyák 

okoztak. Remélhetőleg már megtapasztalták, hogy nem hallanak kutya ugatást.  

 

Igari Léna: azt látta, hogy az Erőmű tó környéke közművesítés alá került. A vízvezeték 

elhelyezése történi abba az irányba. Kérdése, hogy az önkormányzathoz milyen jellegű 

bejelentés érkezett ezzel kapcsolatosan. Mi történik ezen a környéken? A csatornarendszerre 

hogyan tud rácsatlakozni az a terület? Tudomása szerint ez még ott nem megoldott.  

 

Pálffy Károly: nem emlékszik olyan kérelemre, amely az önkormányzati hálózatra való 

csatlakozás szerepelne, de utána fognak nézni. 
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Dr. Bacsárdi József: írásban választ fognak adni a kérdésére.  

 

 Pálffy Károly: 9 óra 45-kor a képviselő-testületi ülést bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Bacsárdi József 

            polgármester                    aljegyző 


