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JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. október 20. 830  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Dr. Hekman Tibor szervezési és jogi referens 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Dankó Anikó ügyintéző 

Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző 

Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

Kósa László Bicske Városi TV 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, 

hogy a képviselő-testület 12 fővel határozatképes. Kéri a képviselő-testületi tagokat, aki támo-

gatja a napirendi pontokat kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 



2 

 

291/2016. (X.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. október 20-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 20-i rendkívüli, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A Bicskei 1276 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) 2016. október 23.-i ünnepi programról 
Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A sportpálya fejlesztéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A 2017-2018. évi intézményi és közvilágítási árambeszerzésről – eredmény 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről 

Előterjesztés: polgármester 

 

Határidő: 2016. október 20. 

Felelős: polgármester 

 

 

1.napirendi pont: A Bicskei 1276 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy erről az ingatlanról a képviselő-testület már ko-

rábban döntött. A Bicskei Járási Hivatal új épületének helyet adó ingatlan felajánlásáról szól az 

előterjesztés. A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. le-

vélben kérte, hogy a képviselő-testületi határozat pontokba szedve, tételesen tartalmazza az in-

gatlanra vonatkozó nyilatkozatokat.  

 

A napirend felett a vitát megnyitja. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek hozzászó-

lása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Kéri a képvi-

selőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

292/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei 1276 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. az 1/1 arányú tulajdonában álló bicskei 1276 hrsz-ú, 4.405 m2 térmértékű, beépítetlen te-

rület megnevezésű, forgalomképes ingatlanának tulajdonjogát – Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 108. § (2) bekezdésére, valamint a 

Kormány 1754/2013. (X. 24.) számú határozatára figyelemmel járási hivatal építésének 

céljára – ingyenesen felajánlja a Magyar Állam javára. 

2. nyilatkozik, hogy az ingatlan nem tartozik az önkormányzat forgalomképtelen vagyon-

elemei közé. 

3. az ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásával a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei 

Járási Hivatalának – központi költségvetési szerv – elhelyezését (az állami vagyonnal 

való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése szerint) 

kívánja biztosítani. 

4. a vagyonelem nem szükséges a kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz, a nemzeti köz-

nevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz vagy 

ezek finanszírozási forrásának biztosításához, az önkormányzati költségvetési bevételi elő-

irányzatok teljesítéséhez. 

5. kéri a vagyonátruházási szerződésbe foglalni, hogy átvevő legalább 15 évig központi költ-

ségvetési (államigazgatási) szerv elhelyezésére fogja hasznosítani az ingatlant. Ettől eltérő 

hasznosítás esetén az önkormányzat az aktuális forgalmi érték alapján elszámolást kezde-

ményezhet a tulajdonossal. 

6. a tulajdonjog átruházással egyidejűleg kezdeményezi az ingatlant illető – a bicskei 1288/1 

hrsz-ú ingatlant terhelő, 36.830/2006 határozattal bejegyzett – átjárási szolgalom törlését 

az ingatlan-nyilvántartásból. 

7. hatályon kívül helyezi a 324/2015. (XI. 06.) számú határozatát. 

8. felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. november 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

2.napirendi pont: 2016. október 23-i ünnepi programról 
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival, az 1956. október 23-i for-

radalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából összeállított ünnepi programot. 

Ismertetőjében elmondja, hogy a műsor a Himnusz, Székely Himnusz eléneklésével kezdődik. 

Az ünnepi műsort a Szent László Általános Iskola adja elő. Ünnepi beszédet mond dr. Petrin 

László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója, majd a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar 

adja elő ünnepi műsorát. Minden évben október 23-án kerül átadásra a „Bicskéért Elismerő 

Oklevél” átadására, továbbá köszöntik a nyugdíjba vonuló köztisztviselőket, közalkalmazotta-

kat. Ezt követően fáklyás felvonulásra hív mindenkit. A koszorúzást követően az ünnepi prog-

ram a Szózat eléneklésével fejeződik be.  

A megemlékezés október 23-án 17 órakor a bicskei Petőfi Művelődési Központban kerül meg-

rendezésre, melyre szeretettel invitál mindenkit.  

 

Megnyitja a vitát a napirend felett. Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő hozzászólásában kérdezi, hogy mit ünnepelnek egy forrada-

lom leverésén. Úgy gondolja, hogy megemlékezni szeretnének, nem pedig ünnepelni.  
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Olvasatában egy brutálisan, erőszakkal levert forradalmat nem ünnepelni szoktak, hanem meg-

emlékeznek róla. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a magyar szabadságot ünneplik októ-

ber 23-án. Amikor a magyarok képesek voltak egy elnyomó hatalommal szemben felállni és 

kinyilvánítani azt, hogy nem kérnek ebből az elnyomó hatalomból.  

 

Sulyokné Guba Judit képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a „2016. október 23-i ünnepi 

programról” címben az „ünnepi” szó egy melléknévi szerkezet, ebben az esetben a méltóság-

teljes megemlékezésnek a kifejezése. Nem az ünneplésről van szó, hanem a program minősé-

géről. 

Észrevétele, hogy az ünnepi megemlékezést követően, a rendezvény után az önkormányzat tart-

son egy ünnepi fogadást. 

 

Igari Léna képviselő hozzászólásában kérdezi, hogy hogyan valósul meg a koszorúzás, hol 

lesz, és hogy kifejezetten az ünnepség keretében lesz-e. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a Művelődési Háztól fáklyás felvo-

nulással átsétálnak az Emlékezés Virágához, ott lesz a koszorúzás. 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése a napirendi ponttal 

kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki támogatja a határozati 

javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

293/2016. (X.20.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2016. október 23-i ünnepi programról  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 23-i ünnepi programot a kö-

vetkezők szerint fogadja el:  

 

1. Időpont: 2016. október 23. 17:00 óra  

    Helyszín: BEMKK Petőfi Művelődési Központja  

    Narrátor: Janek Réka  

 

A műsor menete:  

1. Himnusz, Székely himnusz  

2. Ünnepi műsor, előadja: Szent László Általános Iskola  

3. Ünnepi beszédet tart dr. Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhiv. főigazgatója  

4. Bicskei Fesztivál Fúvószenekar ünnepi műsorszáma  

5. Bicskéért Elismerő Oklevél átadása  

6. Nyugdíjba vonuló köztisztviselők, közalkalmazottak köszöntése.  

7. Fáklyás felvonulás  
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8. Koszorúzás  

9. Szózat  

 

Meghívók, plakátok: 300 db meghívó, 30 db plakát, 3 db nagy plakát, molinó+állvány készít-

tetés. 

 

2. 2016. évi költségvetésnek tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kor-

mányzati funkción szereplő összeg terhére 750.000,-Ft keretösszeget biztosít.  

3. Felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség lebonyolí-

tására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. A Petőfi Művelődési Köz-

pont szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják le 

az ünnepséget.  

 

Határidő: 2016. október 23.  

Felelős: polgármester 

 

3.napirendi pont: A sportpálya fejlesztéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester ismertetve az előterjesztést elmondja, hogy a Bicskei Torna Club 

lehetőséget kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO Rekortán Pályaépítési Pályázata Fejér 

megyei lehetőségének kihasználására. A rekortán borítású pályával, amely egyaránt alkalmas 

kispályás labdarúgásra, vagy más sportágakra is, egy jól kihasználható játéktér valósulhatna 

meg. A finanszírozása 70 %-os pályázati forrásból és 30 %-os önrészből történne. Az ezzel 

kapcsolatos pályázatot a BTC elnyerte, a képviselő-testületnek az önrészt kell biztosítani. 

A napirend felett a vitát megnyitja. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek hozzászó-

lása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Kéri a képvi-

selőket, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

294/2016. (X.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Sportpálya fejlesztéséről 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a 2016- évi költségvetés terhére 11 964 928 Ft önerőt biztosít a rekortán borítású pálya 

megépítéséhez, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a TAO Rekortán Pályaépítési Pályázat keretében megva-

lósuló futballpálya kialakításához szükséges együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2016. október 30. 

Felelős: polgármester 
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4.napirendi pont: A 2017-2018. évi intézményi és közvilágítási árambeszerzésről – ered-

mény 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a most lefolytatott közbeszerzés az előző idő-

szakhoz képest alatt összesen 3.600.000.-Ft-os megtérülést jelent a városnak, ami több, mint 

15%-os árcsökkenést jelent mind az intézményi, mind pedig a közvilágítás tekintetében.  

A napirend felett a vitát megnyitja. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek hozzászó-

lása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Észrevétel, hozzászólás nem volt.  

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a közbeszerzés lezárása névszerinti szavazást igé-

nyel.  

 

Fritz Gábor jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik szavazatukat „igen”, 

„nem” vagy „tartózkodom” kijelentéssel adhatják le. 

 

- Bálint Istvánné igen; 

- Bárányos József igen; 

- Dr. Bourgla Ossamah igen; 

- Heltai Zsolt igen; 

- Igari Léna igen; 

- Ivanics Imréné igen; 

- Iványi Ferenc Tivadarné igen; 

- Máté János Szilárd igen; 

- Németh Tibor igen; 

- Pálffy Károly igen; 

- Sulyokné Guba Judit igen; 

- Szabó Attila igen; 

 

Az írásban rögzített névszerinti szavazás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

Bálint Istvánné – igen    Iványi Ferenc Tivadarné - igen 

Bárányos József – igen    Máté János Szilárd - igen 

Dr. Bourgla Ossamah – igen   Németh Tibor - igen 

Heltai Zsolt – igen     Pálffy Károly - igen 

Igari Léna – igen     Sulyokné Guba Judit - igen 

Ivanics Imréné – igen    Szabó Attila – igen 

 

név szerinti szavazás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

 

295/2016. (X.20.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: A 2017-2018. évi intézményi- és közvilágítási árambeszerzésről – eredmény 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

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

és eredményesen zárult. 

2. a bírálóbizottság javaslata alapján nyertes ajánlatevőként a közbeszerzési eljárás I. ré-

szének vonatkozásában az MVM Partner Zrt-t (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei 

út 207-209.; adószám: 12898019-2-44) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfe-

lel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban meg-

határozott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta.  

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 12,13,- HUF/kWh. 

3. a bírálóbizottság javaslata alapján nyertes ajánlatevőként a közbeszerzési eljárás II. ré-

szének vonatkozásában az MVM Partner Zrt-t (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei 

út 207-209.; adószám: 12898019-2-44) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfe-

lel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban meg-

határozott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta.  

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 11,05,- HUF/kWh. 

4. a bírálóbizottság javaslata alapján második helyezett ajánlatevőként a közbeszerzési el-

járás I. részének vonatkozásában a Tinmar Energiakereskedő Kft-t (székhely: 1054 Bu-

dapest, Szabadság tér 7.; adószám: 14391439-2-41) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy 

ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabá-

lyokban meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a második leg-

alacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta.  

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 12,14,- HUF/kWh. 

5. a bírálóbizottság javaslata alapján második helyezett ajánlatevőként a közbeszerzési el-

járás II. részének vonatkozásában az E2 Hungary Zrt-t (székhely: 1117 Budapest, In-

fopark sétány 1.; adószám: 25343502-2-43) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata 

megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a második legalacso-

nyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta.  

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 11,09,- HUF/kWh. 

6. felkéri az érintett intézményvezetőket a kereskedelmi szerződés aláírására. 

Határidő: kereskedelmi szerződések aláírására: 2016. december 31. 

Felelős: kereskedelmi szerződések aláírásáért: intézményvezetők 

 

 

5. napirendi pont: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről 

Előterjesztés: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. 18 településen szolgáltat jelenleg. A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása 

jelenleg folyamatban van. Az átalakítás egyik célja, hogy a hulladékgazdálkodásban fellelhető 

párhuzamosságokat felszámolja, ezzel hatékonyabb, a kapacitásokat jobban kihasználó nonpro-

fit hulladékgazdálkodó cégek lássák el a közszolgáltatást. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. jelentős 

súllyal rendelkezik ezen a piacon. Ahhoz, hogy ezt a feladatot a változó jogszabályi környezet-

hez igazodva továbbra is el tudja látni szükség van arra, hogy a közszolgáltatással érintett terü-

letet bővíteni tudja. A nagyobb terület pedig nagyobb bevételt jelent majd az új finanszírozási 

rendszerben a Kft. részére. 

Lehetőséget kell biztosítani a Zöld Bicske Nonprofit Kft. részére, hogy közvetlen in-house szer-

ződéseket tudjon kötni azon településekkel, amelyek most nem tartoznak az ellátási területéhez. 
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A nagyobb ellátási területtel a Kft. működése is egyre fenntarthatóbbá válik, mérlege folyama-

tosan javul. 

 

A napirend felett a vitát megnyitja. Megadja a szót Igari Léna képviselőnek. 

 

Igari Léna képviselő hozzászólásában elmondja, hogy tudomása szerint a Zöld Bicske Kft.  

10 millió Ft veszteséget termel évente. Kérdése az ügyvezetőhöz, - azzal, hogy az ellátási terület 

mérete növekszik, azzal nő a bevételi oldal is, de a kiadásai is nőnek a Kft-nek - mivel lehet 

elérni, hogy javuljon a mérleg. Nem érzi, hogy a szolgáltatási terület növelése az önkormányzat 

hasznát szolgálná. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszként elmondja, hogy a korábbi elképzelések szerint 45-50 

közszolgáltató lett volna a piacon. Időközben az elképzelések változtak és a számok majdnem 

a felére csökkentek. Az új finanszírozási rendszer azt részesíti előnyben, aki egy bizonyos körön 

belül, minél több lakost tud ellátni. 

Minél nagyobb a szolgáltató, annál nagyobb központi támogatást tud lekérni. 

Megadja a szót Teszár Tamásnak, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának. 

 

Teszár Tamás ügyvezető igazgató hozzászólásában elmondja, hogy nagy átalakulásban van a 

közszolgáltatási hulladékgazdálkodási rendszer. Egy állami céget hoztak létre, amelynek a fel-

adata többek között az, hogy olyan hulladékgazdálkodási rendszert alakítson ki, amely a jelen-

leginél gazdaságosabban működtethető. A cél az, hogy a szolgáltatók a környezetükben lássák 

el a feladatukat, ne pedig mozaikszerűen. A szolgáltatási díj országosan egységes a jogszabály 

szerint. A díjat az állami cég szedi be, majd egységesen osztja szét a szolgáltatók között. A 

rendszer átalakítása érdekében a 141 szolgáltatóból csak 25 szolgáltató fog megmaradni. A 

közszolgáltató alvállalkozót is foglalkoztathat, de ahhoz, hogy meg tudjon maradni minél több 

önkormányzattal kell közszolgáltatási szerződést kötnie. Ennek egyik módja az, ha üzletrészt 

értékesít azoknak a településeknek, akikkel a jövőben a szolgáltatási területét növelni szándé-

kozik, így ezekkel a településekkel „in-house” szerződést tud kötni. 

 

Ivanics Imréné képviselő kérdése az ügyvezető igazgatóhoz, hogy a szolgáltatás növekedése 

nem fogja-e hátrányosan érinteni esetleg Bicske lakosságát, továbbá történt-e valamilyen intéz-

kedés a zártkerti ingatlanok szemétszállításával kapcsolatban. Ezt azért kérdezi, mert megtör-

tént a területek kitakarítása, ennek ellenére újból kezd felhalmozódni a szemét. Meggyőződése, 

hogy azok, akik ott laknak nem tudnak mit kezdeni a szemetükkel. Kérné, hogy még ebben az 

évben készüljön egy terv, amely tartalmazza ezen probléma megoldását.  

 

Teszár Tamás ügyvezető igazgató válaszában elmondja, hogy egy teljesen új rendszer kiala-

kítására lenne szükség.  Ugyanis ez nem a közszolgáltató problémája, mivel úgy alakult, hogy 

egyre többen költöznek ki a zártkerti övezetekbe, amihez az önkormányzatnak infrastruktúrát 

kellene biztosítania.  

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerint hat hónapon keresztül kell biztosítania a szol-

gáltatónak a hulladék elszállítását ezeken a területeken. A fennmaradó további hat hónapban 

nem kell biztosítani a szolgáltatást, finanszírozás sincs erre az időszakra, továbbá eszközük 

sincs elegendő. Az új rendszerben nem a közszolgáltatók fogják beszerezni kukásautókat, ha-

nem az állami cég szerzi be közbeszerzés útján a gépjárműveket és adja tovább használatra a 

közszolgáltatónak. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni az ügyvezető igazgató tájékoztatását, megkérdezi a 

jelenlévőket, hogy van-e még valakinek hozzászólása, kérdése a napirendi ponttal kapcsolat-

ban. Észrevétel, hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javasla-

tot, kézfelemeléssel jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 2 tartózkodás mellett a követ-

kező határozatot hozta: 

296/2016. (X.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legfel-

jebb 3 millió Ft névértékű üzletrészt a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-ben lévő törzsbetétjéből ér-

tékesítsen a Zöld Bicske Nonprofit Kft. ellátási területének növelése érdekében jelen határozat 

1. mellékletét képező szerződés alapján azzal, hogy  

 

1. egy önkormányzat legfeljebb 100.000 Ft értékű törzsbetétet szerezhet meg,  

 

2. a felhatalmazás az üzletrész megosztására és több önkormányzattal, mint vevővel tör-

ténő szerződéskötésre is kiterjed,  

 

3. az üzletrész átruházásáról szóló szerződések csak abban az esetben lépnek hatályba, 

amennyiben annyi önkormányzat vásárol a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjéből, 

amennyi ahhoz szükséges, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. a közszolgáltatási tevé-

kenységből származó bevételének 80 %-a a törzsbetéttel rendelkező önkormányzatok 

által lefedett ellátási területről származzon, 

 

4. amennyiben bármely okból nem jön létre egy üzletrészt vásárló önkormányzat és a Zöld 

Bicske Nonprofit Kft. között hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés, akkor az üz-

letrészt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:224. §-a alapján a Pol-

gármester egyoldalú nyilatkozattal visszavásárolhatja az eladáskori értéken.  

 

Határidő: 2016. december 31.  

Felelős: polgármester  

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a részvételt és 855 órakor a nyílt ülést bezárja. 

 

 

K.m.f. 

  

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 


