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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. november 21. 800  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Szabó Attila 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 

Kuhárszky Éva ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Kósa László Bicske Városi TV 

 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Az ülésen nem vesz részt dr. Bourgla  

Ossamah képviselő, valamint Szabó Attila képviselő. Megkérdezi, hogy a kézhez kapott napi-

rendi pontokhoz van-e valakinek hozzászólása. Észrevétel nem volt, ezért megkéri a képviselő-

testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 
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336/2016. (XI.21.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. november 21-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 21-i rendkívüli, nyílt ülésé-

nek napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első negyedéves főkönyvi kivonatának, mérle-

gének, valamint eredmény-kimutatásának elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékeny-

ségének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatá-

rozott körének közzétételéről 
Előterjesztő: polgármester 

 

3. A Bicske Város Önkormányzat szabad pénzeszközeinek befektetéseiről, a Magyar 

Állam által kibocsátott Kincstárjegy vásárlásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

4. Az I. világháborús emlékmű és hadisírok felújítása pályázaton való részvételről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő: 2016. november 21. 

Felelős: polgármester 

 

1. napirendi pont:  

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első negyedéves főkönyvi kivonatának, mérlegének, 

valamint eredmény-kimutatásának elfogadásáról 

 

Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy Bicske Város Ön-

kormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokat az önkormányzat képviselő-testülete el-

lenőrzi. A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság benyújtotta a 2016. első ne-

gyedéves főkönyvi kivonatának, mérlegének, valamint eredmény-kimutatásáról szóló doku-

mentumokat és a felügyelő bizottság döntését. A határozat elfogadása azért szükséges, mert 

arra a Zöld Bicske Kft. által benyújtásra kerülő veszteségfinanszírozási pályázat részeként van 

szükség. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Megadja a szót Igari Léna képviselő asszonynak. 

 

Igari Léna képviselő köszöni a szót. Elmondja, hogy 27 M Ft-os veszteségről van szó az első 

negyedéves eredmények alapján. Arra kíváncsi, hogy lehet-e tudni, hogy az üzleti terv alapján 

mennyi lesz az egész éves veszteség. Valamint ez a veszteség az önkormányzat költségvetésé-

ben tervként megjelenik-e. 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy ez nincs tervben. Ismerteti, hogy azon dolgoznak, 

illetve arra keresik a megoldást, hogy azokat a bevételeket, melyeket a hulladékgazdálkodási 

rendszer jelenlegi állása miatt a kft. elveszített, azt pótolni tudják. Bízik benne, hogy a későb-

biekben is lesz lehetőség veszteségfinanszírozásra pályázni. Ismerteti, hogy az előző évben is 

volt már ilyen pályázat, amelynek elnyert keretéből a Zöld Bicske Nonprofit Kft. fedezni tudta 

a veszteségét. Így nem volt szükség az önkormányzat részéről a veszteségfinanszírozásra.  
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Igari Léna képviselő véleménye szerint ez egy elég kiszolgáltatott állapot. Kérdezi, hogy egy 

esetleges kormányváltás alkalmával, ha a kormány úgy dönt, hogy nem vállalja az önkormány-

zatok veszteségeinek finanszírozást, akkor is van-e arra remény, hogy a kft. a jövőben ne ter-

meljen ilyen mértékű adósságot. 

 

Bárányos József képviselő megkérdezi, hogy ezzel azt kívánja-e mondani képviselő asszony, 

hogy a jövendő kormány cserben hagyná az önkormányzatokat. 

 

Igari Léna képviselő elmondja, hogy ezzel a kiszolgáltatottságra akart rámutatni. 

 

Heltai Zsolt képviselő véleménye szerint csak rá kívánja venni az önkormányzatokat a felelős 

gazdálkodásra. 

 

Pálffy Károly polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy legyenek szívesek be-

tartani a hozzászólások sorrendjét. Elmondja, hogy bízik benne, hogy a jelenlegi kormány ki-

tölti mandátumát és a következő ciklusban is maradhat kormányon. Akkor biztosított annak 

ténye, hogy az állam kiáll az önkormányzatok mellett. Ismerteti, hogy ez egy részben kiszol-

gáltatott helyzet. Egy átmeneti helyzet, mely a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításából 

ered, amely jelenleg is folyamatban van. Október végén, november elején dőlt el, hogy mely 

cégek lehetnek Magyarországon közszolgáltatók. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. megkapta erre 

a lehetőséget, így a továbbiakban is közszolgáltatóként működik. A továbbiakban is keresik 

azokat a lehetőségeket, területeket, melyekkel a kft. veszteségének csökkentése megoldható. 

Elmondja továbbá, hogy az új hulladékgazdálkodási rendszerben a cégek finanszírozása is át-

alakul. 

Nincs több hozzászólás, ezért megkéri a jelenlévő képviselőket, hogy aki az előterjesztést tá-

mogatja az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

337/2016. (XI.21.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első negyedéves főkönyvi kivonatának, köz-

szolgálati, valamint eredmény-kimutatásának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évi első negyedéves főkönyvi kivonatát és mérlegét, valamint 

eredmény-kimutatását 708 466 eFt mérlegfőösszeggel és 27 542 eFt veszteséggel elfogadja. 

 

Határidő:2016. november 21.  

Felelős: Polgármester 
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2. napirendi pont:  

A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 

bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének 

közzétételéről 

 

Pálffy Károly polgármester az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy az Mötv. alapján 

a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének be-

mutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározottak körét a jegyző 

legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi. Az Infotv. alapján közzé kell tenni a 

szervezeti, személyzeti, a tevékenységre, működésre és gazdálkodásra vonatkozó adatokat. Az 

adatok közzététele Bicske Város Önkormányzatánál a helyben szokásos módon megtörtént a 

honlapon és a hirdetőtáblán. Ismerteti, hogy a napirendi pont tárgyalását a Kormányhivatal 

kérte. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Igari Léna képviselő asszonynak.  

 

Igari Léna képviselő megkérdezi, hogy ez az első negyedévre vonatkozó teljesítésre vonatko-

zik-e. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy évente szükséges ezt megtenni. 

 

Igari Léna képviselő megkérdezi, hogy akkor ez azt jelenti, hogy jelenleg még a 2015. évre 

vonatkozó érhető csak el. 

 

Fritz Gábor jegyző igen. 

 

Pálffy Károly polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása. 

További hozzászólás nincs, ezért megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy kézfelemeléssel je-

lezzék, ha egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

338/2016. (XI.21.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékeny-

ségének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott 

körének közzétételéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési, a költségvetés 

teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak közzé-

tételének megtörténtét tudomásul veszi. 

 

Határidő: 2016. december 15. 

Felelős: polgármester 
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3. napirendi pont:  

Bicske Város Önkormányzatának szabad pénzeszközeinek befektetéseiről, a Magyar Ál-

lam által kibocsátott Kincstárjegy vásárlásáról 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy Bicske Város Önkormányzata rendszeresen a sza-

bad pénzeszközöket bankbetét lekötésként kamatoztatja az OTP Bank Nyrt.-nél. Tekintve, hogy 

a lekötésért a bank nagyon kedvezőtlen kamatot fizet, utánajártak, hogy milyen további lehető-

ségek vannak. Legkedvezőbb a Féléves Kamatozó Kincstárjegy vásárlása. Abban az esetben, 

ha 100 M Ft Kincstárjegyet vásárol az önkormányzat, akkor lejáratkor a kapott kamat  

857 000 Ft, féléves bankbetét lekötésnél ez az összeg 119 670 Ft. A költségalapú bérlakás bank-

számláról 40 M Ft-ot, a víziközmű használati díj számlájáról 100 M Ft-ot, a 2006/2015. 

(XII.29.) Korm. határozatban foglaltak alapján a támogatási szerződésben foglalt feladatellátás 

megvalósításához az önkormányzat bankszámlájára megérkezett a 300 MFt-os állami támoga-

tás, melyből javasolt 200 MFt Féléves Kincstárjegy vásárlásra fordítani. A féléves futamidő 

előtt is hozzáférhet az önkormányzat a pénzéhez napra pontosan kiszámított hozammal. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért megkéri a képviselő-testület tagjait, 

hogy szavazzanak. Felhívja a figyelmet arra, hogy az előterjesztésben két határozati javaslat 

szerepel, ezért, kéri, hogy aki az első határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

339/2016. (XI.21.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Bicske Város Önkormányzatának szabad pénzeszközeinek befektetéseiről, a 

Magyar Állam által kibocsátott Kincstárjegy vásárlásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  

 

1. Bicske Város Önkormányzatának: 

- 11736020-15727048-10500927 számú költségalapú bérlakás bankszámláról  

40 M Ft értékű Féléves Kincstárjegyet vásárol. 

- 11736020-15727048-10501306 számú víziközmű használati díj bankszámláról  

100 M Ft értékű Féléves Kincstárjegyet vásárol. 

- 11736020-15727048-10501791 Település támogatás 2006/2015. (XII.29.) Korm. 

határozat bankszámláról 200 M Ft értékű Féléves Kincstárjegyet vásáról. 

 

2. felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2016. november 30. 

Felelős: polgármester 
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Pálffy Károly polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a második határo-

zati javaslatban foglaltakkal egyetért, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

340/2016. (XI.21.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Polgármester felhatalmazása a Bicske Város Önkormányzatának szabad pénz-

eszközeinek befektetéseiről, a Magyar Állam által kibocsátott Kincstárjegy vásárlására 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert 

az önkormányzat bankszámláján lévő szabad pénzeszközök befektetésére, az eredményes gaz-

dálkodás tekintetében a legkedvezőbb befektetési feltételekkel vásároljon állami értékpapírt. 

 

Határidő:  2016. november 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

4. napirendi pont 

Az I. világháborús emlékmű és hadisírok felújítása pályázaton való részvételről 
 

Pálffy Károly polgármester ismereti, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum pályázatot írt ki a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékmű-

vek felújítására. A városban 1 emlékmű és 19 hadisír található. A pályázaton elnyerhető összeg 

összesen 2.900.000,- Ft, melyből az alábbi tevékenységek végezhetők el: 

- A Hősök terén található emlékmű tisztítása, a hibás kőelemek pótlása, impregnálás, felira-

tok szükség szerinti javítása. 

- A református és a katolikus temetőkben 6+13 hadisír esetében a kőelemek (beton) tisztí-

tása, javítása, impregnálása, feliratok javítása, valamint a sírok környezetének tisztítása, 

növények telepítése, zúzottköves, mulcsos felületképzés. 

A munka végzésére árajánlat kérése megtörtént. A felkért vállalkozó a helyszíneket megtekin-

tette és a helyszínen elmondottak alapján a pályázható összegbe a kért felújítási munka elvé-

gezhető. 

Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót 

Igari Léna képviselő asszonynak.  

 

Igari Léna képviselő megkérdezi, hogy miért vonnak be ebbe külső vállalkozót, miért nem a 

Bicskei Gazdasági Szervezettel csináltatják meg ezeket a feladatokat. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a Gazdasági Szervezet sírköves mun-

kálatokat nem tudja elvégezni szakember és eszköz hiányában. 
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Igari Léna képviselő köszöni a választ. Véleménye szerint az I. világháború 100. évfordulójá-

hoz kapcsolódik ez a kiírt pályázat, és az a kérdése, hogy valamilyen kulturális megemlékezés 

is kapcsolódik-e hozzá. 

 

Pálffy Károly polgármester tájékoztatja, hogy természetesen igen. De első feltétel ahhoz, 

hogy méltó módon történjen a megemlékezés elengedhetetlen, hogy a városban található sírok 

és emlékmű rendbetétele megtörténjen. 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. További hozzászólás hiányában megkéri a 

képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, 

az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

341/2016. (XI.21.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: az I. világháborús emlékmű és hadisírok felújítása pályázaton való részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti In-

tézet és Múzeum által kiírt „a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékmű-

vek felújítására” témájú pályázaton részt kíván venni. 

 

A pályázat keretében a Hősök terén található emlékmű, a református temetőben található 6 db 

valamint a katolikus temetőben található 13 db hadisír felújítására kíván pályázatot benyújtani, 

a kiírás szerint elnyerhető 2.900.000,- Ft összegben.  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat be-

nyújtására. 

 

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a képviselő-testület munkáját. 820 órakor a nyílt ülést 

bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

   polgármester jegyző 


