JEGYZŐKÖNYV
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
soros, nyílt üléséről
Az ülés helye:

Bicske Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2017. március 29. 830 óra

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
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Igari Léna képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Tessely Zoltán Országgyűlési képviselő
Fritz Gábor jegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője
Czirkelbach Istvánné ügyintéző
Pötördi Bianka ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Stefanitsné Janek Réka médiareferens
Nagyné Mikulásik Katalin Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal
Kósa László Bicske Városi TV
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ igazgatója
Teszár Tamás Zöld Bicske Nkft. igazgatója
Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője
Dr. Balog Gyula Bicskei Egészségügyi Központ NKft. igazgatója
Pálffy Károly: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Tisztelettel
köszöntöm Tessely Zoltán képviselő urat, aki megtisztelte a mai képviselő-testületi ülésünket
és köszöntöm kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 fővel
határozatképes. Németh Tibor képviselő úr jelezte, hogy késni fog. Dr. Bourgla Ossamah,
Heltai Zsolt és Igari Léna nem jelezte részvételét a képviselő- testületi ülésen. Mielőtt a
napirendi pontokra tennék javaslatot, kérném képviselőtársaimat, hogy a kiküldött napirendi

pontok közül a 14. napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyaljuk a Járási Hivatal kérésére.
Valamint javaslom felvételre a Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott
köztemetőfenntartási támogatás elszámolásáról, illetve a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság
részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló előterjesztések felvételét. A 23. napirendi
pontot követően. Illetve javasolni fogom, hogy a 16. napirendi ponttól a 23-ig, illetve a két
említett napirendi pontot közösen tárgyaljuk. Természetesen a napirendi pontokról
mindegyikről külön kell döntenünk. Illetve javaslom levételre a 36. napirendi pontot.
Kérdezném képviselőtársaimat, hogy a napirendhez kinek van hozzászólása. Nem látok ilyet.
Akkor, aki elfogadja a napirendet, az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
45/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. március 29-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 29-i soros, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A
Fejér
Megyei
Kormányhivatal
helyiségbiztosításáról
Előterjesztő: polgármester

Bicskei

Járási

Hivatalának

2. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
3. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
4. Bicske Város Településszerkezeti tervének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
5. Bicske Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2009. (VII. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
6. A 6/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2017.
évi igazgatási szünet határozatban történő elrendeléséről
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Előterjesztő: polgármester
7. A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
8. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
10. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
11. Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ,
Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének
meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
12. A Kapcsolat Központ 2016. évi szakmai munkájának értékeléséről
Előterjesztő: polgármester
13. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2016. évre készített éves
költségelszámolásról
Előterjesztő: polgármester
14. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás
befogadására irányuló kérelméről
Előterjesztő: polgármester

15. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről
Előterjesztő: polgármester
16. A Bicskei „Barátság”
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
17. A Bicskei Római
elszámolásáról

Horgász

Katolikus

Egyesület

részére

nyújtott

támogatás

Egyházközség

részére

nyújtott

támogatás
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Előterjesztő: polgármester
18. A Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
19. A Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
20. A Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott köztemetőfenntartási
támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
21. A Bicskei Református Egyházközség támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
22. A Székesfehérvári Tankerületi
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester

Központ

részére

nyújtott

támogatás

23. A Bicskei Torna Clubnak nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
24. A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemetőfenntartási
támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
25. Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
26. A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola részére nyújtott támogatás
elszámolási határidejének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
27. A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft részére nyújtott támogatás
elszámolási határidejének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
28. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
29. A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
30. A Bicske Városi Óvoda felvételi körzethatárának módosításáról
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Előterjesztő: polgármester
31. A 2017/2018. nevelési
meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester

évre

szóló

óvodai

beiratkozás

időpontjának

32. A Bicske Városi Óvoda óvodavezető ismételt megbízásáról
Előterjesztő: polgármester
33. A Bicske Városi Óvoda 2013-2018- évre szóló továbbképzési programjáról és
2017. évi beiskolázási tervéről
Előterjesztő: polgármester
34. A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. eszközbeszerzési
kérelméről
Előterjesztő: polgármester
35. Testvérvárosi bizottság létrehozásáról
Előterjesztő: polgármester
36. A Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány
székhelyhasználatának utólagos jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
37. A Bicskei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának
felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
38. A Kézai utca és a Petőfi tér felújításáról
Előterjesztő: polgármester
39. A 2017. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről
Előterjesztő: polgármester
40. A 2017. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről
Előterjesztő: polgármester
41. Képviselői bejelentések

Határidő: 2017. március 29.
Felelős: polgármester
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1. Napirendi pont
A Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalának helyiségbiztosításáról
Pálffy Károly: Első napirendi pontunk a 14. számú, a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei
Járási Hivatalának helyiségbiztosításáról szóló előterjesztés. Önkormányzatunk tulajdonában,
résztulajdonában áll a Bicske, Kossuth tér 14. számú irodaház. Ez a volt Polgármesteri
Hivatal, jelenleg Járási Hivatal épülete. Ebben a hivatali épületben helyezkedtek el a Bicskei
Tankerületnek az irodái. A tankerületek átszervezését követően ezek az irodák megszűntek. A
Járási Hivatalnak az átszervezése, illetve a többletfeladatoknak az ellátására a Járási Hivatal
jelezte, hogy nekik szükségük lenne erre a területre. Javaslom képviselőtársaimnak, hogy ezt a
területet adjuk át, hogy a Járási Hivatal megfelelően tudja ellátni a feladatait.
Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor én jelezném
képviselőtársaimnak, hogy ezt az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki
támogatja az előterjesztést, az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
46/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:
A
Fejér
helyiségbiztosításáról

Megyei

Kormányhivatal

Bicskei

Járási

Hivatalának

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a tulajdonát képező bicskei 1602/2 hrsz-ú ingatlanban (Bicske, Kossuth tér 14.) lévő 2
db, összesen 63 m2 alapterületű iroda helyiséget és a 12 m2 alapterületű közlekedőt a
Bicskei Járási Hivatal feladatellátásának céljára– a Járási Hivatal épületben történő
feladatellátásának idejéig – ingyenesen a Fejér Megyei Kormányhivatal használatába
adja.
2. felhatalmazza a polgármestert a mellékelt– használati és üzemeltetési – megállapodásmódosítások aláírására.

Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
polgármester
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Pálffy Károly: Akkor jó munkát kívánunk a továbbiakban ezekben a helyiségekben is. Kezét
csókolom!
Nagyné Mikulásik Katalin: Köszönöm. Viszontlátásra!
Nagyné Mikulásik Katalin 835 órakor távozik a képviselő-testületi ülésről.
2. Napirendi pont
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Pálffy Károly: Akkor a napirendi pontok során sorba menve következő napirendi pontunk a
beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról. Itt képviselőtársaimat illeti meg a
kérdezés lehetősége.
Képviselő asszony!
Sulyokné Guba Judit: A 19-est kérem, polgármester úr.
Pálffy Károly: Igen.
Máté János Szilárd: Polgármester úr a 27-est szeretném megkérdezni.
Iványi Ferenc Tivadarné: A 13-ast szeretném kérnem szépen.
Pálffy Károly: 13-ast? Nem látok több jelentkezőt. Akkor sorban mondanám.
A 13. Egyeztetés Bederna Vilmossal a Botond téri ingatlan ügyében. A Botond téren eladó
egy ingatlan, amely jelenleg nem rendelkezik felépítménnyel. Önkormányzatunknak
meggyőződése, hogy ezen a területen lehetne a Tószegnek a vízelvezetését a legmegfelelőbb
módon megoldani. Ezáltal ennek az ingatlannak a megvételéről egyeztettem a tulajdonosnak a
képviselőjével.
A 19. Megbeszélés Dr. Pálmainé Folmeg Zsuzsannával, a Széchenyi Programiroda
képviselőjével. A programiroda feltérképezni jött a városnak az igényeit, hogy milyen olyan
pályázati lehetőségben tudnának esetleg segítséget nyújtani, ami a Széchenyi Programirodán
keresztül megoldható. Illetve átnéztük az előzőleg benyújtott pályázatainkat.
A 27. Megbeszélés Lőrincz Botonddal, a tervezett „Díszpolgárok faláról”. Ezt már elég
régóta tervezzük, hogy a díszpolgárainkról egy méltó emlékhelyet állítsunk itt, a
Polgármesteri Hivatalon belül. Ez még képviselő úrnak a polgármestersége alatt indult el és
úgy néz ki, hogy most nyílik rá lehetőség, hogy ez a „Díszpolgárok fala” megvalósulhasson.
Itt igazából egy fából készített faragott, kazettás megoldásban gondolkodunk és terveink
szerint ezt az augusztus 20-i megemlékezésen tudjuk átadni és méltó emléket állíthatunk ezzel
a bicskei díszpolgároknak.
Több kérdést nem látok. Akkor kérem, aki elfogadja a beszámolót az jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
47/2017. (III. 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: 2017. március 29.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, a polgármester beszámolója a zárt ülésen
hozott döntésekről. 2017. február 22-i zárt ülésen képviselő-testületünk támogatás
elszámolásáról fogadott el beszámolót, illetve a polgármester által átruházott hatáskörben
január hónapban nyújtott szociális támogatásokról szóló tájékoztatót fogadta el, illetve
közbeszerzési feladatok ellátásáról szóló előterjesztést tárgyalt, valamint az Akácfa utcai
bérlakás bérbeadásáról döntött. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt.
Aki elfogadja a beszámolót az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
48/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: polgármester

4. Napirendi pont
Bicske Város Településszerkezeti tervének módosításáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk Bicske Város Településszerkezeti tervének
módosításáról szóló előterjesztés. Többedszerre került elénk ez a napirendi pont. Jelen
módosítás a település belterületének a központi fekvésű 1581/1 hrsz-ú ingatlanát, az áruház
ingatlanáról beszélünk és annak közvetlen környezetét befoglaló telektömböt érinti. A
hatályos településrendezési tervek szerint a telektömb teljes területe központi, vegyes terület
területfelhasználású. Az önkormányzatunk döntött, hogy a településképi, építészeti
szempontból a városközpontba nem illő, elhanyagolt állapotú áruház telkét megvásárolja és az
épületet lebontja, a helyén városi közparkot alakít ki. Ez a döntés igen kedvező változást
eredményez mind településképi, mind pedig környezeti szempontból is. A megvalósításhoz
szükséges anyagi eszközökkel kormányzati segítséggel rendelkezik önkormányzatunk.
A tervezett változtatás a tárgyi ingatlan hatályos területfelhasználásának és az építési övezeti
besorolásának a módosítását igényli, emiatt szükséges a Településszerkezeti terv, majd ezt
követően a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása.
Megnyitnám a napirend felett a vitát. Képviselő úrnak adnám meg a szót.
Máté János Szilárd: Polgármester úr, érdeklődöm, hogy lehet-e készíttetni erről a területről
egy látványtervet.
Pálffy Károly: Természetesen, hogyha ezt az ingatlant sikerül megvásárolnunk. Illetve az
egyik tulajdonossal sikerült megállapodni. Jelen pillanatban az ügyvédek vizsgálják a
szerződést. Én azt gondolom, hogy 1-2 napon belül az egyik szerződést alá is tudjuk írni,
ezáltal birtokba kerülünk az egyik ingatlanban. Az összes többi ingatlantulajdonossal nem
sikerült megegyezni. Ott a későbbiekben azonnal el fogjuk indítani a kisajátítási eljárást, hogy
minél hamarabb birtokba kerüljünk, illetve el tudjuk kezdeni az épületnek a bontását is.
Természetesen tervet fogunk készíteni arra, hogy hogyan fog kinézni majd az itteni terület.
Nem látok több jelentkezőt. Kérném, hogy szavazzunk. Aki támogatja a határozati javaslatot
az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
49/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
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Tárgy: Bicske Város Településszerkezeti tervének módosításáról

A város hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatosan a Képviselő-testület az
egyeztetési eljárást maradéktalanul lezártnak nyilvánítja és az alábbi döntéseket hozza:
1.

A város hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal megállapított
Településszerkezeti tervét a jelen határozat 2. mellékletét képező tervlapon jelölt területre
vonatkozóan, az ott ábrázolt tartalommal, valamint a határozat 1. mellékletét képező leírásnak
megfelelően módosítja.

2.

Egyidejűleg a 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletét képező, a
belterületet ábrázoló T-1 jelű településszerkezeti tervlap a jelen módosítással érintett
területrészen hatályát veszti, helyébe a jelen határozat 2. mellékletét képező tervlap szerinti
megállapítások lépnek.

3.

A tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. Ezért a
település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti biológiai aktivitásérték változása nem
értékelendő.

Határidő: 2017.03.29.
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont
Bicske Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, Bicske Helyi Építési Szabályzatáról szóló
18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés. Az
előterjesztést az előbb ismertetett okból szükséges módosítanunk. Az előbbi felvezetésemben
elhangzottak miatt. Ha megengedik képviselőtársaim, akkor ezt ismételten nem mondanám el.
Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Jelezném képviselőtársaimnak,
hogy mivel rendeletalkotásról van szó, a rendeletmódosítást minősített többséggel kell
elfogadnia a képviselő-testületnek.
Mivel nem látok jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk. Akit támogatja a rendelet
módosítását, az kérem, hogy jelezze. 8 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:
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Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (III.29.) önkormányzati
rendelete
Bicske Helyi Építési Szabályzatáról szóló
18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6. Napirendi pont
A 6/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2017. évi
igazgatási szünet határozatban történő elrendeléséről
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk a 6/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről és a 2017. évi igazgatási szünet határozatban történő
elrendeléséről szóló előterjesztés. A Fejér Megyei Kormányhivatal informálisan jelezte, hogy
a 2017. évi igazgatási szünet elrendelésének döntéshozatali formája határozat, ezért szükséges
a önkormányzati rendeletünknek a hatályon kívül helyezése. A fentiek alapján kérem
képviselőtársaimat, hogy a törvényességi felügyeleti szervünknek való megfelelés érdekében
döntsenek az előbb említett rendelet hatályon kívül helyezéséről és egyúttal hozzunk döntést a
rendelet szabályozásával azonos módon, határozat formájában a 2017. évi igazgatási szünet
elrendeléséről. Ezt az előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és
támogatta.
Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérném szépen
képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Először akkor a rendeletről. Aki támogatja, az kérem,
hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogatuk. Köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017.(III.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pálffy Károly: A második a határozatban való meghozataláról. Aki támogatja az kérem, hogy
most jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
50/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. évi igazgatási szünet határozatban történő elrendeléséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bicskei
Polgármesteri Hivatalban:
nyári időszakban: 2017. július 24. napjától 2017. július 28. napjával bezárólag és
téli időszakban: 2017. december 21. napjától 2017. december 29. napjával bezárólag
igazgatási szünetet rendel el.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
polgármester

7. Napirendi pont
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk a mezőőri szolgálat létesítéséről és
működéséről szóló 17/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztés. A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját önkormányzatunk a
mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendelettel
szabályozta. A rendelet szerint a járulékfizetésre kötelezett személyét a jegyző a
földhasználati nyilvántartás adataiból állapítja meg. Az illetékes Földhivatal külön
igazgatási szolgáltatási díj ellenében tudja csak a Hivatal rendelkezésére bocsátani a
földhasználati lapok másolatát. Ezért javaslom, hogy a mezőőri járulék megállapítása a
földhasználó, ha ez ismeretlen, az ingatlantulajdonos bevallása alapján kerüljön
megállapításra. Az építményadóhoz hasonlóan kell majd ezt is benyújtani. Az előterjesztést
a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitnám a napirend felett a vitát. Képviselő asszonynak adnám meg a szót.
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Ivanics Imréné: Azt szeretném megkérdezni. Köszönöm szépen a szót. Hogy a hivatal
részéről valamilyen tájékoztató vagy felhívás azért megjelenik az ingatlantulajdonosoknak?
Pálffy Károly: Jegyző úrnak adnám meg a szót.
Fritz Gábor: Természetesen. Kigyűjtöttük valamennyi helyrajzi számot. Ugye külterületi
ingatlanokról van szó, tehát a nullással kezdődő, illetve a zártkerti ingatlanokról, az ötezer
feletti helyrajzi számú ingatlanok, valamennyi ingatlantulajdonosnak kimegy a felhívás.
Ivanics Imréné: Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Természetesen az újságban, illetve a honlapon is megjelentetjük. Köszönöm.
Nem látok több jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk. Szintén rendeltalkotásról van szó.
Szintén minősített többséget igényel. Kérem, hogy szavazzunk, aki támogatja az
előterjesztést, az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2017. (III.29) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata a mezei őrszolgálat létesítéséről szóló 17/2016. (VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8. Napirendi pont
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, a települési támogatásról és az egyéb szociális
ellátásokról szóló 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztés. A települési támogatásokról szóló rendeletünk hatálybalépése és módosítása óta
összegyűjtött jogalkotói tapasztalatok alapján a rendelet további pontosítása szükséges a
szociális támogatások célzottabb, racionálisabb felhasználása érdekében. Az előterjesztést
valamennyi bizottság tárgyalta. Megadnám a szót a bizottságok elnökeinek, akik véleményt
fűztek az előterjesztéshez. Először a Humánerőforrások Bizottság, elnök asszonyának.
Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen polgármester úr. A bizottsági ülésen elhangzott,
ahogy tárgyaltuk a rendeletmódosítási tervezetet, hogy maguk a javaslatok nagyon
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gyakorlatiasak és a hétköznapi élethez igazodnak. Itt van 12 módosítási javaslat. Ha
megengedik, például van egy olyan, ami a települési tüzelőanyag támogatásához kötött és a
tapasztalatok alapján itt a rendeletben megfogalmazásra került, hogy az a 10 q tűzifa abban az
esetben igényelhető, ha a környezettanulmány alapján megállapításra került, hogy az igénylő
rendelkezik fatüzelésre alkalmas berendezéssel. Tehát ilyen jellegű módosításról beszélünk.
Aztán szóba került még egy másik javaslat, hogy érdemes megfontolni azt, hogy az épület
előtt egy információs táblát állítsunk fel, ami a legalapvetőbb, a tevékenységünkhöz kötött
információkat tartalmazza. Mert ugye a tájékoztató faliújság az a portaszolgálaton túli
területen van és akkor amikor nincsen ügyfélszolgálat, akkor nehezen lehet ezt megtekinteni.
Köszönöm szépen. Ezek voltak, amik elhangzottak. Egyébként egyhangúlag támogatta
bizottságunk a rendeletmódosítást.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Jelezném képviselőtársaimnak, ahogyan Önök is látták, a
benyújtandó kérelmek jelentős mértékben egyszerűsödtek. Sokkal könnyebb lesz kitölteni és
átláthatóbbak lesznek ezek. A Gazdálkodási Bizottság elnökének adnám meg a szót.
Bárányos József: Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő-testület bizottságunk módosító
javaslata a 7.§-ra vonatkozik. Előfordul az az állapot, amikor Bicskén egy helyrajzi szám alatt
több család is élhet. Abban az esetben, ha nem tisztázzuk pontosan, hogy az egyik család,
például egy özvegyen maradt idős néni, a másik család mondjuk az ő gyermekei, akkor az a
furcsa helyzet áll elő, hogy az alapadatokból nem derül ki, hogy az idős hölgy egyedül él.
Ezért a javaslatunk arra irányul, hogy ilyen esetekben a szociális hatáskört gyakorló szerv
környezettalmánnyal ellenőrizhesse ennek a tényét. Ez mind az anomáliák megelőzése, mind
pedig a jogosultság megállapítása értelmében szerintünk egy előremutató javaslat. Én kérem
képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a módosítást. Köszönöm polgármester úr a szót.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnök
asszonyának adnám meg a szót.
Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm polgármester úr. Egyik bizottsági tagunk kérésére
megvizsgáljuk vagy kérjük a rendkívüli gyógyszerkeret lehetőségének vizsgálatát. Ez a jelzés
merült fel a bizottsági ülésen. Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Természetesen megvizsgáljuk és a bizottsági ülésen
tájékoztatást fognak kapni erről a felmerült kérdésről. Abszolút támogathatónak és az élethez
igazodónak érzem a bizottsági véleményt, a Gazdálkodási Bizottság véleményét, úgyhogy
ennek a bizottsági véleménynek a pontosításával tenném fel a rendelet módosítását, ami
szintén minősített többséget igényel. Hogyha nincs több jelentkező, képviselőtársaim. Nem
látok több jelentkezőt. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja a rendelet módosítását,
az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (III.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.
Németh Tibor képviselő 854 -kor megérkezik.
9. Napirendi pont
A nem közművel összegyűjtött háztartási
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

szennyvíz

begyűjtésére

vonatkozó

Pálffy Károly: A következő napirendi pontunk a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló
előterjesztés. A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással megbízott közszolgáltató, a
közszolgáltatási tevékenységéről évente, részletes költségelszámolást készít és azt a tárgyévet
követő év március 31-ig minden települési önkormányzatnak benyújtja. Az önkormányzatunk
és az Euromax 2005 Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján, a közszolgáltató
az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről, a közszolgáltatás teljesítéséről és
tapasztalatairól jelentés készítésével a tárgyévet követő március 31-ig írásban beszámol az
önkormányzat képviselő-testületének. Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és
Vállakozásfejlesztés Bizottságunk tárgyalta. A rendeletben meghatározott közszolgáltatási díj
mértéke 2016. január 1-től, 2017. január 1-ig volt érvényben. A közszolgáltató által
megállapított közszolgáltatási díj mértéke, január második napjától megváltozott. Ezt jelezte
számunkra a közszolgáltató és ezt kell nekünk a rendeletbe beépítenünk. Ezért szükséges a
rendeletnek a módosítása. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Képviselő úr!
Bárányos József: Polgármester úr, a Bizottságunk támogatta. Hála Istennek nagyon
elenyésző azoknak a köre, konkrétan 1-2 esetben fordul elő éves szinten, hogy ezt a
szolgáltatást igénybe veszik. Ennek alapján a Bizottságunk tudja támogatni az előterjesztést,
köszönöm.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen, megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok
jelentkezőt. Kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a rendelet módosítását és előtte a
díjkalkulációt, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
51/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
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Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításával összefüggő díjkalkuláció elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EUROMAX 2005 Kft. nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó díjkalkulációját az alábbiak szerint
fogadja el:

Kéttényezős alapdíj számítása
1. Alapdíj
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek:
számlázás és díjbeszedés költségei:
a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordítások:
az amortizáció és a szükséges felújítás fedezete:
összesen alapdíj:
2. Ürítési díj
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
mennyiségétől függő költségek:
a terület felhasználási egységtől függő költségek:
összesen ürítési díj:
3. Kéttényezős díj összesen (alapdíj + ürítési díj)

Határidő:
Felelős:

összeg

762,- Ft
6,- Ft
14,- Ft
63,- Ft
845,- Ft

670,- Ft
0,- Ft
670,- Ft
1.515,-Ft

2017. március 29.
polgármester

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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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10.
Napirendi pont
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2016. évre készített éves
költségelszámolásról
Pálffy Károly: Jelezném a jegyzőkönyvnek, hogy már 9-en vagyunk, Németh Tibor
képviselő úrral. Most következik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben, a közszolgáltató által 2016. évre
készített éves költségelszámolásról szóló előterjesztés. A vízgazdálkodásról szóló törvény
alapján, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással megbízott közszolgáltató a tevékenységéről beszámolt. Melyet a képviselőtestület megkapott. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor kérem
szavazzunk. Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk,
köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
52/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2016. évre készített éves
költségelszámolásról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, az Euromax 2005 Kft., mint közszolgáltató által elkészített
2016. évre vonatkozó költségelszámolást elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
polgármester

11.
Napirendi pont
Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról
Pálffy Károly: A következő napirendi pont az intézményi étkeztetés térítési díjainak
megállapításáról szóló előterjesztés. Az intézményi étkeztetés térítési díja nagyrészt nem
változik. Ahol változnak, ott a változás minimális emelkedést jelent. Azért, hogy a szülők
ezekre a változásokra fel tudjanak készülni időben, a rendelet az oktatási-nevelési
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intézményekre vonatkozó részét, szeptember 1-től javaslom képviselő társaimnak, hogy
bevezessük. A rendeletmódosítás előtt szükséges dönteni a nyersanyagköltség
megállapításáról és az önköltségszámításról. Képviselőtársaimnak jelezném, hogy 8 határozat
és 1 rendelet elfogadására lesz szükség. Ezt az előterjesztést mindhárom bizottság
megtárgyalta és támogatta. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Jegyző úrnak adnám meg a
szót.
Fritz Gábor: Köszönöm szépen. A rendelet-tervezetben az alkalmazottak kedvezményes
étkeztetés esetében fizetendő pontot javaslom módosítani, tekintettel arra, hogy a
normaszöveg így nem egyértelmű. Ehelyett bejövő új pont úgy szólna, hogy Bicske Város
Önkormányzat fenntartásában működő óvodai és bölcsődei alkalmazottak ebéd térítési díja.
Köszönöm.
Pálffy Károly: Köszönöm. Képviselő asszony, átadom a szót.
Ivanics Imréné: Nekem egy formai jellegű kérdésem van. Itt a József Attila Általános Iskola,
illetve Vajda János Gimnázium van megnevezve. Ha rendeletről van szó, akkor a most
aktuális elnevezést illik használni.
Pálffy Károly: Pontosítani fogjuk. Köszönjük szépen a felhívást.
Bárányos József: Jelezném, hogy ez a Csokonaira is igaz.
Pálffy Károly: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola.
Bárányos József: Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola.
Pálffy Károly: Jó, köszönöm. Akkor megnyitnám a napirend felett a vitát, bár már jelezték a
felvetéseiket. Nem látok több jelentkezőt. Kérném szépen, hogy akkor sorba menjünk a
határozati javaslatokon. Aki a Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített
Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység
bölcsődei étkezés nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslatot támogatja, az
kérem jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
53/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés
nyersanyagköltségének megállapításáról
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Bicske
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
fenntartásában
működő
gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg:
Bicskei Városi Óvoda és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat
Központ Bölcsődei Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltsége:
Intézmény
Bicske
Óvoda

Városi

Nyersanyagköltség Ft (nettó)
Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Összesen

80

220

70

370

Egyesített Családsegítő
és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ
Bölcsődei
Szakmai
Egység

Négyszeri étkeztetés

370

Bicske Városi Óvoda, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ
Bölcsődei Szakmai Egység és a Bicske Városi Konyha dolgozói kedvezményes étkezés
nyersanyagköltsége 268 Ft.

Határidő: 2017. március 29.
Felelős: jegyző
Pálffy Károly: Az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség megállapításáról
szóló határozati javaslatot, aki támogatja, az kérem jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk,
köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
54/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő
gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg:
A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tekintetében:
Intézmény

Nyersanyagköltség Ft (nettó)
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Csokonai Vitéz
Mihály
Ált.
Iskola
Felnőtt
(vendég)
étkezés rezsivel
növelt összeg

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Összesen

85

245

80

410

0

536

0

536

Határidő: 2017. március 29.
Felelős: jegyző
Pálffy Károly: Itt majd a pontosításokat átvezetjük. Aki a Bicskei József Attila Általános és
Szakiskola
és a Székesfehérvári SzC Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról szóló határozati javaslatot
támogatja, az kérem jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
55/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola és a Székesfehérvári SzC
Fejér
Megyei
Vajda
János
Gimnáziuma
és
Szakgimnáziuma
étkezés
nyersanyagköltségének megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő
gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg:
A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola és a Székesfehérvári SzC Fejér
Megyei Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma tekintetében:
Intézmény
József
Attila
Általános
Iskola

Nyersanyagköltség Ft (nettó)
Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Összesen

85

245

80

410
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József
Attila
Szakiskola

100

282

90

472

Vajda
János
Gimnázium

100

282

90

472

Felnőtt
(vendég)
étkezés rezsivel
növelt összeg

0

536

0

536

Határidő: 2017. március 29.
Felelős: jegyző

Pálffy Károly: Aki az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat – Központ
Gondozási Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról szóló
határozati javaslatot támogatja, az jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
56/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ Gondozási
Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő Gondozási
Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés tekintetében a nyersanyagárakat az alábbiak
szerint állapítja meg:
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat – Központ Gondozási
Központ Szakmai egység tekintetében:
Intézmény
Kapcsolat
Központ
szociális
étkezés rezsivel

Nyersanyagköltség Ft
Tízórai

Ebéd

Uzsonna

0

552

0

(nettó)
Összesen
552
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növelt összeg

Határidő: 2017. március 29.
Felelős: jegyző

Pálffy Károly: A következő az intézményi étkezés térítési díjának megállapításához
szükséges önköltségről a Bicske Városi Óvoda tekintetében. Aki a határozatot támogatja, az
kérem jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
57/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Határozathozatal az intézményi étkezés térítési díjának megállapításához
szükséges önköltségről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda tekintetében az
étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:

Gyermek étkeztetés önköltsége

800 Ft

Felnőtt étkeztetés önköltsége (csak ebéd) alkalmazott

800 Ft

Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

1 055 Ft

Határidő: 2017. március 29.
Felelős: jegyző
Pálffy Károly: Aki az általános iskolai intézményi étkezés térítési díjának megállapításához
szükséges önköltségről szóló határozati javaslatot a bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola és a Bicskei József Attila Általános Iskola tekintetében támogatja, az kérem, hogy
jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
58/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Határozathozatal az általános iskolai intézményi étkezés térítési díjának
megállapításához szükséges önköltségről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola és a Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola tekintetében az étkeztetés
önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:

Gyermek étkeztetés önköltsége

906 Ft

Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

1 055 Ft

Határidő: 2017. március 29.
Felelős: jegyző

Pálffy Károly: Aki a szakiskola intézményi étkezés térítési díjának megállapításához
szükséges önköltségről szóló előterjesztést, a Bicskei József Attila Általános Iskola és
Szakiskola és a SzSzC FM Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma tekintetében
támogatja, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
59/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Határozathozatal a szakiskola
megállapításához szükséges önköltségről

intézményi

étkezés

térítési

díjának

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei József Attila Általános Iskola és
Szakiskola és a Székesfehérvári SzC Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:
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Gyermek étkeztetés önköltsége
Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

970 Ft
1 055 Ft

Határidő: 2017. március 29.
Felelős: jegyző

Pálffy Károly: Aki az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ
Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának megállapításához
szükséges önköltségéről szóló határozati javaslatot az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ - Kapcsolat Központ Gondozási Központ tekintetében támogatja, az kérem jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
60/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat
Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának
megállapításához szükséges önköltségéről
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Szociális étkeztetés önköltsége

1 055 Ft

Határidő: 2017. március 29.
Felelős: jegyző

Pálffy Károly: A rendeletet, aki támogatja, az kérem, hogy most jelezze. Egyhangúlag
elfogadtuk, köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (III.29) önkormányzati rendelete
az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

12.
Napirendi pont
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási
Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról
és az intézményi díjak megállapításáról
Pálffy Károly: A következő napirendi pontunk az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai
Egység önköltségének meghatározásáról és az intézményi díjak megállapításáról szóló
előterjesztés. A díjak tekintetében változás nem történt. A házi segítségnyújtás személyi
térítési díja tekintetében a kedvezményezettek köre bővült. Az intézményi térítési díjak
megállapítása előtt szükséges az intézmény részéről az önköltségszámítást elvégezni. Az
intézményi térítési díjak megállapításának az alapja nem lehet magasabb, mint a megállapított
önköltség. Felhívnám képviselőtársaim figyelmét, hogy itt is egy határozathozatalra és egy
rendeletelfogadásra lesz szükség. Ezt az előterjesztést is mindhárom bizottság tárgyalta. A
Város- és Vállakozásfejlesztés Bizottság támogatása mellett, hozzáfűzést, módosítást is tett.
Kérem a bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen, Polgármester úr. Bizottságunk megtárgyalta az
előterjesztést és felmerült, hogy a házi segítségnyújtásnál az ellátottak száma tulajdonképpen,
ha jól emlékszem 28 fő pontosan, ebből 20-at lát el a Kapcsolat Központ, illetve a házi
segítségnyújtást ellátó dolgozói közösség. Itt az ügyben gondoltunk egy felülvizsgálatot, hogy
mibe kerülne városunknak, ha ezeket az ellátásra szoruló személyeket, tulajdonképpen teljes
egészében ellátnánk. Ebben kérjük majd a segítséget, illetve a Kapcsolat Központ vezetője
vállalta, hogy felderíti az esetleges személyek összességét és a szükséges költségvetést erre
vonatkozóan elkészíti. Kértük, hogy júniusban kerüljön vissza a bizottság elé ez az anyag.
Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok
jelentkezőt. Kérném szépen képviselőtársaimat, hogy először a határozatról szavazzunk. Aki
támogatja a határozatot, az kérem jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
61/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ,
Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének
meghatározásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai
Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:
Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége:
Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége: 2 098 Ft
Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:
720 Ft
Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása
Szociális étkeztetés esetében:
 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 305 Ft
 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 990 Ft
 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1 295 Ft
Házi segítségnyújtás – szociális segítség:
1 egységre eső számított önköltség:

1 645 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
1 egységre eső számított önköltség:

375 Ft

Támogató szolgálat:
 1 km-re eső számított önköltség:
 1 személyi segítő órára eső önköltség:

180 Ft
1 515 Ft

Nappali ellátás esetén:
 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:
 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:

2 880 Ft
1 890 Ft

Határidő: 2017.03.29.
Felelős:
polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm. Aki a rendeletet támogatja, az kérem,
hogy most jelezze.
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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
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási
Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak
megállapításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

13.
Napirendi pont
A Kapcsolat Központ 2016. évi szakmai munkájának értékeléséről
Pálffy Károly: A következő napirendi pontunk a Kapcsolat Központ 2016. évi szakmai
munkájának értékeléséről szóló előterjesztés. Önkormányzatunk képviselő-testülete elfogadta
a Kapcsolat Központ szervezeti és működési szabályzatát, melynek 8.1.3. pontja alapján az
intézményvezető az elvégzett munkáról beszámol a fenntartó felé. Az intézmény vezetője
elkészítette a beszámolóját a 2016. évi tevékenységről. Mindenre kiterjed a beszámolója.
Képviselőtársaim kézhez kapták. A Humánerőforrások Bizottság tárgyalta és támogatta a
beszámoló elfogadását. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Kérném
képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a beszámolót, azt kérem 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
62/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Kapcsolat Központ 2016. évi szakmai munkájának értékeléséről
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói jogkörében eljárva az Egyesített
Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2016. évi szakmai beszámolóját
elfogadja.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

14.
Napirendi pont
A Bicskei Egészségügyi Központ
befogadására irányuló kérelméről

Szolgáltató

Nonprofit

Kft. többletkapacitás

Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató
Nonprofit Kft. többletkapacitás befogadására irányuló kérelméről szóló előterjesztés. A
Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője többletkapacitás befogadására
irányuló kérelmet nyújtott be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz, tekintettel a
megnövekedett igényekre a szemészeti, illetve az ortopédiai egynapos sebészeti ellátásra
vonatkozóan. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felhívta a figyelmet arra, hogy
többletkapacitás befogadása iránti kérelmet, csak az intézmény fenntartója, tulajdonosa
nyújthat be az Alapkezelőhöz. Emiatt szükségszerű a felhatalmazásom, hogy az ügyben
eljárhassunk. Az előterjesztést a Humánerőforrások és a Város- és Vállalkozásfejlesztés
Bizottság tárgyalta és mindkét bizottságunk támogatta ezt a kapacitásbővítés iránti kérelmet.
Megnyitnám a napirend feletti vitát. Nem látok jelentkezőt, viszont látom, hogy Doktor úr
jelentkezik. Igazgató úrnak megadnám a szót.
Dr. Balogh Gyula: Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt képviselő-testület, azért
lehetett kezdeményezni ezt a többletkapacitás befogadást, mert szerencsére két kiváló
szemészkollegával meg tudtam állapodni, akik ebben a nehéz humánerőforrás helyzetben is
eljönnek Bicskére operálni. Azért jönnek ezek a kollegák, mert a Bicskei Egészégügyi
Központban rendelkezésre álló eszközök nem csak a betegek számára, hanem a szakma kiváló
képviselői számára is vonzóak. Ennek jellemzésére egy fontos dolgot szeretnék megemlíteni.
Az idén került közbeszerzés keretében beszerzésre és beüzemelésre a világ legkorszerűbb
szemészeti-műtéti eszköze, amivel a műlencse beültetése előtt az elszűkült, a látást már
akadályozó beteg szemlencse eltávolítását lehet végezni. Hogy milyen jelentőségű ez, az is
alátámasztja, hogy az országban két egyetemi klinika után, Bicske volt a harmadik helyszín,
ahol ez az eszköz megjelenhetett és működhet. Ez az eszköz teszi egyébként lehetővé, hogy
két milliméternél kisebb seben keresztül lehessen operálni, ami azért lényeges, mert a műtét
kapcsán nem kell varratot behelyezni a szaruhártyába, ami a későbbi hegesedés okozta,
látásrontó torzulásokat küszöböli ki. Az ortopédia területén három kiváló kollega operál, akik
szintén tudnák bővíteni a tevékenységüket, mivel Bicskén olyanok a rendelkezésre álló
körülmények, hogy inkább ide hozzák a betegeiket, minthogy máshol operálják meg őket.
Ezért van szükség a többletkapacitásra és a többletfinanszírozásra, ezért kérem a képviselőtestület támogatását. Köszönöm szépen.
Teszár Tamás 910 órakor megérkezik a képviselő-testületi ülésre.
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Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Köszönjük azt a lehetőséget, amivel ezt ide lehetett hozni
ezeket a gépeket és orvosokat, azáltal, hogy a bicskeiek és a Bicske környékiek az egyik
legmodernebb eszközzel tudják igénybe venni ezeket az ellátásokat itt, a Bicskei
Egészségügyi Központban. Bízunk benne, hogy még nagyon sok hasonló olyan
berendezéssel, illetve szolgáltatással tudunk a későbbiekben majd a bicskeiek rendelkezésére
állni, ami további fejlesztését jelenti az Egészségügyi Központnak és annyival kevesebb
bennfekvést kell majd a későbbiekben a bicskeiknek megtenniük, hogyha esetleg egy orvosi
kezelésre szorulnak. Képviselőtársaimat illeti a szó. Nem látok jelentkezőt. Kérném szépen,
aki támogatja a többletkapacitás iránti kérelem benyújtását, azt kérem, hogy 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
63/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás
befogadására irányuló kérelméről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás befogadására
irányuló kérelme ügyében Bicske Város Önkormányzat nevében és képviseletében teljes
körűen eljárjon.

Határidő: 2017. március 29.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

15.
Napirendi pont
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítésének jóváhagyásáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének
értékesítéséről szóló előterjesztés. Képviselőtársaim bizonyára emlékeznek, hogy hasonló
előterjesztés már volt a képviselő-testületünk előtt. Akkor önkormányzatoknak adtuk meg a
lehetőséget arra, hogy önkormányzati cégünkben, a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-ben
tulajdonrészt vásároljanak annak érdekében, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. a területét
tudja bővíteni, illetve közbeszerzés lefolyása nélkül, mint in-house-beruházás, hogy a Zöld
Bicske Nonprofit Kft.-vel szerződést tudjanak kötni. A hulladékgazdálkodási rendszer
átalakítása jelenleg is folyamatban van. A hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának a
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célja, hogy a jelenlegi széttagolt hulladékkezelő rendszerből, egy egységes rendszert
alakítsanak ki. Ennek érdekében az országban 21 közszolgáltató lesz, aki elláthatja ezeket a
feladatokat. Annak érdekében, hogy mi e között a 21 szolgáltató között lehessünk és a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén el tudja végezni a cégünk,
hogyha megkapja rá a lehetőséget, a hulladékgyűjtését és -kezelést, akkor célszerű a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére is lehetőséget biztosítanunk a
cégből való tulajdonvásárlására. Ez, azért lenne célszerű, mert a Duna-Vértes Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásba 80 település tartozik bele. 80 település, ha ezt a DunaVértesnek átadják a szolgáltató kiválasztásának a jogát, akkor szintén in-house-beruházással,
közvetlenül, mint tulajdonos, szerződést tud kötni a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel. Ezáltal
azonnal jelentős mértékben tudja növelni a területét a Kft-nk. Ezt az előterjesztést a
Gazdálkodási és Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Kérem, hogy aki támogatja a
lehetőséget, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdont
vásárolhasson a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-ben, akkor kérem, hogy szavazzunk, aki
támogatja, az jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
64/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. üzletrésze értékesítésének jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft-ben fennálló, összesen 54.000.000,- Ft,
azaz Ötvennégymillió forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrészét felosztja 1 db
100.000,- Ft névértékű üzletrészre, valamint 1 db 53.900.000,- Ft névértékű
üzletrészre, majd az üzletrész felosztását követően vétel jogcímén, 5 éves határozott
idejű visszavásárlási jog alapítása mellett átruházza 100.000,- Ft névértékű üzletrészét
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra.
Az Alapító és a Társaság az őket megillető elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni, a
Társaság hozzájárul az üzletrész adásvételi szerződés megkötéséhez.
Az üzletrész adásvételi szerződések megkötésének eredményeképpen Bicske Város
Önkormányzata 53.900.000,- Ft névértékhez igazodó, míg a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 100.000,- Ft névértékhez igazodó üzletrész
tulajdonosa lesz.
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2. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az üzletrész adásvételi szerződés aláírását
követően a változásokat a Társaság tagjegyzékén vezesse át és keresse meg az
illetékes cégbíróságot a Cégjegyzéken történő átvezetése érdekében.
3. Felhatalmazza Bicske Város Polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező
üzletrész adásvételi szerződés, és a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe
foglalt létesítő okiratának aláírására.
4. Meghatalmazza dr. Petrik Péter ügyvédet (1012 Budapest, Attila út 119. V/4.) az
alapítói határozat(ok)ban elhatározott változásoknak egységes szerkezetű létesítő
okiratba foglalására és a cégbíróságnál történő átvezetés során a Társaság
képviseletére.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
Dr. Balogh Gyula 915 órakor távozik a képviselő-testületi ülésről.

Pálffy Károly: Következő napirendi pontjaink az előző években nyújtott támogatások
elszámolásáról szólnak. Ahogy jeleztem a napirendek elfogadásakor, kérném képviselő
társaimat, hogy ezeket a napirendi pontokat egyben tárgyaljuk, méghozzá:
A Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról
szóló előterjesztést,
- A Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott hitéleti támogatás
elszámolásáról szóló előterjesztést,
- A Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott hitéleti támogatás elszámolását,
- A Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott hitéleti támogatás
elszámolásáról szóló előterjesztést,
- A Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási
támogatás elszámolásáról szóló előterjesztést,
- A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási támogatás
elszámolásáról szóló előterjesztést, valamint
- A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló
előterjesztést, és
- A Székesfehérvári Tankerületi központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról
szóló előterjesztést, valamint
- A Bicskei Torna Clubnak nyújtott támogatás elszámolásáról szólót.
Jelezném képviselőtársaimnak, hogy ezeket a beszámolókat, illetve elszámolásokat a
Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Minden egyes beszámolót, illetve elszámolást
a hivatalunk pénzügyi irodája átnézte, leellenőrizte és rendben találta. Megnyitnám a testület
előtt a napirendet. Képviselőtársamnak adnám meg a szót, János.
-
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Máté János Szilárd: Polgármester úr, csak annyit szeretnék jelezni, hogy Plébános úr jelezte,
áprilisban lejár a megállapodás az Önkormányzat és az Egyházközségek között a
köztemetővel kapcsolatban. Áprilisban ne felejtsük el ezt az időpontot.
Pálffy Károly: Nem fogjuk elfelejteni és már beszéltünk róla képviselőtársammal,
természetesen április elején leülünk és végig fogjuk tárgyalni, hogy időben életbe is tudjon
lépni majd a következő megállapodás. Ilonka néni.
Ivanics Imréné: Köszönöm. Én csak egy pontosítást szeretnék. Itt a mi előterjesztésünkben
2.300.000,- forint van a Katolikus Egyház köztemető fenntartására és a Plébános úr
2.600.000,- forintról ír. Akkor a 2,3 millió a jó, ugye?
Pálffy Károly: Egy pillanat. Segítséget szeretnék kérni a Pénzügyi Irodától. Irodavezető
asszony!
Molnár Enikő: A katolikusról?
Ivanics Imréné: A temető, igen.
Molnár Enikő: Ezt a szerződés alapján meg kell néznem, jó? De rendben volt az
elszámolása.
Ivanics Imréné: Én csak pontosítani szerettem volna az összeget, de gondolom, hogy akkor a
mi adatunk a jó.
Pálffy Károly: Igen.
Molnár Enikő: A 2.300.000,- forint a jó, annyi támogatást adtunk.
Ivanics Imréné: Jó, csak az egyház 2.600.000,- forintot ír, csak ezért kérdeztem.
Pálffy Károly: Több pénzzel számolt el. Ezek szerint több pénzzel számolt most el az Atya,
mint ami rendelkezésre állt. Több az sohasem baj, mint a kevesebb. Jegyző úrnak adnám meg
a szót.
Fritz Gábor: A szerződésben 2,3 millió forint van. Valószínű, hogy akkor egy elírás történt.
Pálffy Károly: Köszönöm.
Molnár Enikő: A megállapodás 5. §-a, 5. pontja.
Pálffy Károly: Igen, az vonatkozik arra. Köszönjük szépen a segítséget.
Molnár Enikő: 2,3 millió van benne és mi ezt vettük figyelembe.
Pálffy Károly: Jó. Köszönöm szépen.
Molnár Enikő: Ennyit utaltunk.
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Pálffy Károly: Nem látok több jelentkezőt, akkor én sorban tenném fel szavazásra a
napirendi pontokat és akkor az alapján kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk.

16. Napirendi pont
A Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Pálffy Károly: Az első a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolását, aki elfogadja, az kérem 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
65/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére nyújtott 200.000,-Ft vissza nem
térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017.március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.
17. Napirendi pont
A Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Pálffy Károly: Aki a Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott hitéleti
támogatás elszámolását elfogadja, az kérem, 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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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
66/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatás
elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott 900.000,-Ft vissza nem
térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017.március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.
18. Napirendi pont
A Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Pálffy Károly: Aki a Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott hitéleti támogatás
elszámolását elfogadja, az kérem, hogy 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
67/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott 100.000,-Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót
elfogadja.

Határidő: 2017. március 29.
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Felelős:

polgármester

Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

19. Napirendi pont
A Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Pálffy Károly: Aki a Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott hitéleti támogatás
elszámolását elfogadja, az kérem, hogy 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
68/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott 100.000,-Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót
elfogadja.

Határidő: 2017.március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.
20. Napirendi pont
A Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott köztemetőfenntartási
támogatás elszámolásáról
Pálffy Károly: Aki a Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott köztemető
fenntartási támogatás elszámolásáról szóló előterjesztést elfogadja, az kérem, hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
69/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott köztemetőfenntartási
támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott 2.300.000,-Ft vissza nem
térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2017.március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk ezt is.

21. Napirendi pont
A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemetőfenntartási támogatás
elszámolásáról
Pálffy Károly: Aki a Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető
fenntartási támogatás elszámolásáról szóló előterjesztést elfogadja, az kérem, hogy 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
70/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemetőfenntartási
támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Református Egyházközség részére
nyújtott 2.300.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolót elfogadja.
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Határidő: 2017.március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk.
22. Napirendi pont
A Székesfehérvári Tankerületi Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Pálffy Károly: Aki a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére nyújtott támogatás
elszámolását elfogadja, az kérem, hogy 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
71/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:

A Székesfehérvári
elszámolásáról

Tankerületi

Központ

részére

nyújtott

támogatás

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére nyújtott 300.000,-Ft vissza nem
térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017.március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk.

23. Napirendi pont
A Bicskei Torna Clubnak nyújtott támogatás elszámolásáról
Pálffy Károly: Aki a Bicskei Torna Clubnak nyújtott támogatás elszámolását elfogadja, az
kérem, hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
72/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Torna Clubnak nyújtott támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Torna Club részére nyújtott 2014. évi 4.826.000,-Ft és 2015. évi
5.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017.március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk.

24. Napirendi pont
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Pálffy Károly: Aki a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás
elszámolását elfogadja, az kérem, hogy 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
73/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére
nyújtott 9.000.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
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Határidő: 2017. március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

25. Napirendi pont
A Bicskei Református Egyházközség támogatásáról
Pálffy Károly: A következő napirendi pontunk a Bicskei Református Egyházközség
támogatásáról szóló előterjesztés. A Bicskei Református Egyházközség egy
kezdeményezéssel élt a városunkban, miszerint a Reformáció 500. évfordulóján egy régen
elhurcolt harangot szeretnének újraöntetni és újra felhelyezni a református templom tornyába.
Javaslom képviselőtársaimnak, hogy csatlakozzunk az Egyházközségnek a felhívásához,
gyűjtéséhez és támogassuk az Egyházközséget abban, hogy a korábban elkobzott harangot
újra tudják öntetni és el tudják készíttetni méltó emléket állítva ezzel a Reformáció 500.
évfordulójának. Ehhez javaslom képviselőtársaimnak, hogy 5 millió forint összeget
biztosítsunk a tartalék keret terhére. Ezt az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta.
Megnyitnám a napirend felett a vitát. Illetve támogatta. Képviselő úrnak adnám meg a szót.
Máté János Szilárd: Polgármester úr, nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy ez
felvetődött. Azt is szeretném elmondani, hogy nagyon nagy köszönettel tartozunk mindenki
felé, mert eddig is nagyon sokan sorakoztak fel e célkitűzés mellé. Köszönjük azt, hogy
felekezetre tekintet nélkül, voltak katolikusok, evangélikusok és más vallásúak is, akik
támogatásukról biztosítottak bennünket ebben a célkitűzésben. Úgy érzem, hogy ez egy olyan
célkitűzés, ami az egész városnak is szól. Annyit szeretnék elmondani, hogy ez egy II.
világháború óta hordozott seb, tulajdonképpen egy közösség életében. Ebben az évben folyik
a parókiánk felújítása is, ami szintén II. világháborús sebeket hordozott. Most úgy érezzük,
hogy ebben az évben talán ezek a sebek begyógyulhatnak az önkormányzat segítségével is.
Nagyon szépen köszönjük, előre is.
Pálffy Károly: Köszönjük és bízunk benne, hogy ténylegesen segítséget tudunk nyújtani
ezáltal.
Máté János Szilárd: Köszönjük szépen.
Pálffy Károly: Köszönöm. Nem látok több jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki
támogatja a harang újraöntését, az kérem 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:

39

74/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy A Bicskei Református Egyházközség támogatásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. támogatja a Bicskei Református Egyházközség 1944. őszén, hadi célokra elkobzott
harangjának újraöntésére szervezett gyűjtését 5.000.000,- Ft-tal a 2017. évi
költségvetés tervezett tartalék előirányzat terhére.
2. felhatalmazza a polgármestert
szerződéstervezet aláírására.

a

határozat

mellékletét

képező

támogatási

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Pálffy Károly: A következő napirendi pontunk és az azt követő napirendi pontunk is hasonló,
ezért javaslom, hogy ezeket is együtt tárgyaljuk. Méghozzá a Bicskei József Attila Általános
Iskola és Szakiskola részére nyújtott támogatás elszámolási határidejének módosításáról szóló
előterjesztés és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft részére nyújtott támogatás
elszámolási határidejének a módosítását. Mind a két szervezet azért jelezte a módosítási
kérelmét, mert a támogatott feladatuk, illetve a programsorozatuk nem ér véget a támogatási
elszámolás határidejéig. Javaslom, hogy a kérésüknek tegyünk eleget és támogassuk az
elszámolás meghosszabbítását. Ezt az előterjesztést is a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és
támogatta, ha jól láttam. Köszönöm szépen jegyző úrnak a segítségét. Megnyitnám a napirend
felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, kérném szépen szavazzunk.

26. Napirendi pont
A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola részére nyújtott támogatás
elszámolási határidejének módosításáról
Pálffy Károly: Először a Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola kéréséről, hogy
a támogatási időszakot hosszabbítsuk meg. Kérem, hogy aki támogatja, az jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
75/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola részére nyújtott támogatás
elszámolási határidejének módosításáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei József Attila Általános Iskola és
Szakiskola kérelmének helyt ad és a részére nyújtott 200.000,-Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás elszámolási határidejét 2018. március 31-re módosítja.

Határidő: 2018. március 31.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.
27. Napirendi pont
A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft részére nyújtott támogatás elszámo-lási
határidejének módosításáról
Pálffy Károly: Aki a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás
elszámolási határidejének a módosítását támogatja, az kérem, hogy 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
76/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft részére nyújtott támogatás
elszámolási határidejének módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
részére nyújtott 350.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás elszámolási
határidejét 2017. június 30-ra módosítja.
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Határidő: 2017. június 30.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: Szintén egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

28. Napirendi pont
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, a polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztés. Kérném jegyző urat, hogy ismertesse
és egyben jelezném, kérem majd képviselőtársaimat, hogy a szavazásból zárjanak ki
érintettség miatt.
Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Akkor először az érintettségről kellene szavazni.
Pálffy Károly: Akkor kérném, hogy aki támogatja, hogy engem kizárjanak a szavazásból, az
kérem, hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 fő nem vett részt a
szavazásban
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
77/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pálffy Károly polgármester döntéshozatalból történő kizárása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Pálffy Károly polgármestert a
86/2017. számú, „A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról” szóló
előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja.

Határidő: 2017. március 29.
Felelős:
jegyző

Pálffy Károly: Ez 8 igen. Köszönöm, és én nem vettem részt a szavazásban.
Fritz Gábor: Köszönöm. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2017. január
1. napi hatállyal megváltozott és a polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó
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rendelkezések megváltoztak. Emiatt a törvényességi felügyeleti szervünk javasolta, hogy
annak ellenére, hogy törvény rendelkezik erről a kérdéskörről, a képviselő-testület hozzon
döntést, és határozatában összegszerűen határozza meg a polgármester illetményét és
költségtérítését. Emellett szükséges az alakuló ülésen hozott illetményről és költségtérítésről
hozott határozat hatályon kívül helyezése értelemszerűen. Az előterjesztést a Gazdálkodási és
a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Köszönöm.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok
jelentkezőt. Akkor kérem, hogy szavazzanak. Aki támogatja az előterjesztést, az kérem, hogy
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
78/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete
1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2), (4)
és (6) bekezdése, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) – (3)
bekezdése alapján 2017. január 1. napi hatállyal a polgármester illetményét 698.000,-Ftban állapítja meg.
2. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6)
bekezdése alapján 2017. január 1. napi hatállyal a polgármester költségtérítését
104.700,- Ft-ban állapítja meg.
3. A polgármester illetményéről és költségtérítésének megállapításáról szóló 542/2014.
(X.21.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
4. A megállapított összeg fedezetét a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi
juttatások terhére biztosítja.

Határidő: 2017.március 31.
Felelős:
jegyző
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Pálffy Károly: 8 igennel elfogadta a képviselő-testület. Én nem vettem részt a szavazásban.
Köszönöm képviselő-társaimnak a határozat elfogadását.

29. Naprendi pont
A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Pálffy Károly: Következő pontunk, hasonlóan a Kormányhivatalnak a jelzése alapján, amiről
már tárgyaltunk, a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról szóló előterjesztés következik. Januári ülésünkön tárgyaltuk alpolgármester
asszonynak az illetményét és költségtérítését. Akkor ahogy a törvényben, szintén százalékos
arányban határoztuk meg mi is alpolgármester asszonynak az illetményét. A Kormányhivatal
itt is kérte, hogy összegszerűen legyen meghatározva az illetmény. Itt is hatályon kívül kell
helyeznünk a korábban meghozott döntésünket. Megnyitnám a napirend felett a vitát.
Alpolgármester asszonynak adnám meg a szót.
Bálint Istvánné: Köszönöm a szót, polgármester úr. Én is ugyanúgy, ahogy Ön tette az Ön
illetményének és költségtérítésének megállapításkor, én is kérném a kizárásomat a
szavazásból érintettség okán. Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Köszönöm. Kérném képviselőtársaimat, hogy szavazzunk a kizárásról. Aki
támogatja alpolgármester asszony kizárását a szavazásból, az kérem, hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 fő nem vett részt a
szavazásban
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
79/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bálint Istvánné alpolgármester döntéshozatalból történő kizárása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné
alpolgármestert a 87/2017. számú, „Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének
megállapításáról” szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség
miatt kizárja.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: 8 igennel elfogadtuk. Köszönöm. Alpolgármester asszony nem vett részt a
szavazásban. Ezt az előterjesztést is a Gazdálkodási és Város- és Vállalkozásfejlesztés
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Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt,
akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja az előterjesztést, az kérem, hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
80/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete
1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1)
bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményét 2017. január 1. napjától a
mindenkori főállású polgármesteri illetmény 90%-ában, azaz 628.200,-Ft összegben
állapítja meg.
2. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3)
bekezdése alapján a főállású alpolgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától a
mindenkori főállású alpolgármesteri illetmény 15%-ában, azaz 94.200,-Ft összegben
állapítja meg.
3. A főállású alpolgármester illetményéről és költségtérítésének megállapításáról szóló
543/2014. (X. 21.) számú, valamint a 12/2017. (I. 25.) számú határozatait hatályon kívül
helyezi.
4. A megállapított összeg fedezetét a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi
juttatások terhére biztosítja.
Határidő: 2017.március 31.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: 8 igennel elfogadtuk és alpolgármester asszony nem vett részt a szavazásban
kizárása miatt.
Bálint Istvánné: Köszönöm szépen.

30. Napirendi pont
A Bicske Városi Óvoda felvételi körzethatárának módosításáról
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Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, Bicske Városi Óvoda felvételi körzethatárának
módosításáról szóló előterjesztés. A települési önkormányzat képviselő-testületének a
köznevelési közfeladat-ellátási kötelezettsége teljesítésének körében határozatban kell
megállapítania az önkormányzat által fenntartott óvoda kötelező felvételét biztosító
körzethatárait. Az intézményvezető asszony írásban jelezte, hogy felülvizsgálatok az óvodai
körzethatárokat tekintve megtörténtek. A kialakított létszámarányok megtartása érdekében
javasolják, hogy a Rigó utca, amely jelenleg az Árpád utcai óvodához tartozik
körzethatárként, kerüljön át a József Attila utcai tagóvoda körzetébe. Az előterjesztést a
Humánerőforrások Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a napirend felett a vitát.
Nem látok jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja a határozatot, az kérem,
hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
81/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Városi Óvoda felvételi körzethatárának módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda felvételi
körzethatárainak módosításáról szóló határozati javaslatot a Humánerőforrások Bizottság
2017. március 27. napján megtartott soros, nyílt ülésén elfogadott véleményével az alábbiak
szerint fogadja el:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bicske Városi Óvoda óvodai felvételi
körzethatárainak megállapításáról az alábbiak szerint rendelkezik:
1.) Óvodai körzethatárok:
Feladatot ellátó intézmény: Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely
(2060 Bicske, Árpád u.13.)
Körzethatárok: Akácfa u., Aradi vértanuk u. Árpád utca, Barsi u, Bihari u., Bogya Károly
utca,
Diófa u. Gesztenyefa u., Hunyadi u, Jegenyefa u., Jókai u., Kerecsendi Kiss
Márton u., Losonczi u., Máléhegy, Nefelejcs u., Nyárfa u., Rákóczi u.,
Széchenyi u., Táncsics M u., Kézai Simon út, Kőris u., Tölgyfa u., Úrhajós u.,
Vasvári P. u,
Feladatot ellátó intézmény: Bicske Városi Óvoda József Attila utcai tagóvoda
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(2060 Bicske, József Attila u. 9.)
Körzethatárok: Ady E. u., Arany J. u., Bartók B. u., Bem J. u., Bethlen G. u., Bocskai u.,
Bocskai
köz, Botond tér, Dózsa Gy. u., Fáy A. u., Floriana tér, Hősök tere, Jakab u.,
József A.u, Kanizsai u., Kisfaludy u., Kossuth L. u. 1-7, Kossuth tér, Lehel
köz, Madách I. u., Petőfi tér, Petőfi S. u., Prohászka u, Rigó u., Szarka J. tér,
Szent István út 1-137. és 2-106., Szent László u., Tompa M, u., Tószeg u.,
Vörösmarty u.
Feladatot ellátó intézmény: Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda
(2060 Bicske, Apponyi A. u. 2/A)
Körzethatárok: Apponyi u., Autópálya főmérnökség, Baboshegy, Bajcsy-Zsilinszky u,
Bányász u., Barki u.,Batthyány L. u, Bitang völgy, Béke u, Búzakalász u., Csabdi u., Csákvári
út, Csokonai u., Csók I. u., Dankó Pista u., Deák F. u., Dobó u., Előhegy, Endresz Gy. u.,
Erdőalja u., Erkel F. u., Forgách A. u., Galagonyás, Gárdonyi u., Hársfa u., Kinizsi u., Klapka
Gy. u., Kodály Z. u., Kossuth L. u. 9-63 és 2-62, Kölcsey F. u., Kőrösi Csoma S. u., Magyar
S. u., Május 1. u., Móricz Zs. u., Munkácsy u, Nagy K. u., Ravasz L. u., Rozgonyi u., Rózsa
u., Szent Imre u., Szent István út 108-128 és 139-155, Szondi u., Tatai út., Téglagyár u.,
Thököly u., Török B. u., Törökverő u., Váci M. u., Vajda J. u., Vak Bottyán tér, Váradi
Dániel u, Varga J. u., Vereckei u., Virág köz, Zrínyi u.
2.) A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a jelen határozat 1.) pontja szerinti
képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő
adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: jegyző

31. Napirendi pont
A 2017/2018. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk a 2017/2018. nevelési évre szóló óvodai
beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztés. Intézményvezető asszonnyal
egyeztetve a 2017/2018-as nevelési évre, mindazon gyermekek beiratkozására, akik 2017.
augusztus 31. napjáig betöltik 3. életévüket a következő időpontokban javaslom az óvodai
beiratkozás időpontját meghatározni tagóvodánként:
- A Bicske Városi Óvoda Árpád utcai óvodájában 2017. május 2. (kedd) 8-17 óra között,
- József Attila utcai tagóvodában 2017. május 3. (szerda) 8-17 óra között,
- Kakas tagóvodában pedig 2017. május 4. (csütörtök) 8-17 óra között.
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Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a
napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérném szépen, hogy aki a határozatot
támogatja, az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
82/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017/2018.
meghatározásáról

nevelési

évre

szóló

óvodai

beiratkozás

időpontjának

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) A Bicske Város Óvoda tagóvodánkénti 2017/2018. nevelési évre szóló beiratkozás
időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
- Bicske Városi Óvoda
Árpád utca 13.
- József Attila utcai tagóvoda József A. u. 9.
- Kakas tagóvoda
Apponyi A. u. 2/a

2017. május 2. (kedd) 8-17 óra
2017. május 3. (szerda) 8-17 óra
2017. május 4. (csütörtök) 8-17 óra

2.) Az óvodába történő jelentkezés módját meghatározó fenntartói hirdetményt a
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
3.) Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben szokásos
módon történő közzétételéről.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester
32. Napirendi pont
A Bicske Városi Óvoda óvodavezető ismételt megbízásáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk Bicske Városi Óvoda óvodavezető ismételt
megbízásáról szóló előterjesztés. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske
Városi Óvoda óvodavezetői beosztásának ellátásával Iványi Ferenc Tivadarné
óvodapedagógust bízta meg 2013. január 1-től 2017. augusztus 15. napjáig terjedő időszakra.
A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy pályázati eljárás nélkül, ismételten
intézményvezető asszonyt bízzuk meg a Bicske Városi Óvoda vezetésével. Kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a lehetőséget támogassák, hogy a következő időszakban is
intézményvezető asszony vezethesse az intézményt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani,
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hogy lelkiismeretesen és mindig a gyermekek érdekét szem előtt tartva vezette az intézményt
ez idáig. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Képviselőasszonynak adnám meg a szót.
Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm polgármester úr. Érintettség miatt kérném szépen a
kizárásomat a szavazásból.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Akkor rögtön szavazásra bocsátom, hogy intézményvezető
asszonynak a kizárásával, aki egyetért, az kérem, hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 fő nem vett részt a
szavazásban
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
83/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Iványi Ferenc Tivadarné képviselő döntéshozatalból történő kizárása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Iványi Ferenc Tivadarné
képviselőt a 50/2017. számú, „Bicske Városi Óvoda óvodavezető ismételt megbízásáról”
szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: 8 igennel elfogadtuk, intézményvezető asszony nem szavazott. Az
előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta. Megadnám elnök asszonynak a szót.
Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen. Ugye itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a
jogszabály lehetőséget ad arra, hogy ha valaki intézményvezetőként a második ciklusát kezdi,
akkor a nevelőtestület támogatását élvezve lehetőség van arra, hogy a munkáltató a pályázati
eljárást kiiktassa. Én úgy tudom, hogy nagyon sok intézményben országszerte ezt a
gyakorlatot követik. Tekintettel arra, hogy intézményvezető asszonynak a munkája azt
mutatja, hogy maximálisan megfelel az elvárásoknak és nagyon magas színvonalon dolgozik,
ezért a bizottságunk egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat illeti meg a szó. Nem látok
jelentkezőt, akkor kérném szépen, hogy szavazzunk. Aki támogatja, hogy intézményvezető
asszony kapja meg a következő időszakra is az intézményvezetői feladatokat, kérem, hogy
jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
84/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Városi Óvoda óvodavezető ismételt megbízásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) egyetért azzal, hogy a Bicske Városi Óvoda magasabb vezetői feladatai ellátásáról
szóló megbízásra a 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig terjedő időszakra
pályázat kiírása nélkül, a jelenlegi óvodavezető Iványi Ferenc Tivadarné ismételt
megbízásával kerüljön sor, amennyiben a pályáztatás nélküli vezetői megbízás
feltételei teljesülnek,
2.) felkéri a polgármestert, hogy a pályáztatás nélküli vezetői megbízás feltételeinek
teljesülése érdekében keresse meg a Bicske Városi Óvoda nevelőtestületét és kérje be
egyetértő nyilatkozatát Iványi Ferenc Tivadarné 2017. augusztus 16-tól 2022.
augusztus 15-ig terjedő időszakra pályázat kiírása nélkül történő ismételt magasabb
vezetői megbízására vonatkozóan.
Határidő:
1.) pont 2017. március 29.
2.) pont: 2017. április 7.
Felelős:

polgármester

Pálffy Károly: 8 igennel elfogadtuk. Gratulálok intézményvezető asszonynak.
Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. A nevelőtestület hozzájárulása még szükséges,
köszönöm szépen.
33. Napirendi pont
A Bicske Városi Óvoda 2013-2018- évre szóló továbbképzési programjáról és 2017. évi
beiskolázási tervéről
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, a Bicske Városi Óvoda 2013-2018- évre szóló
továbbképzési programjáról és 2017. évi beiskolázási tervéről szóló előterjesztés. Jogszabály
alapján a továbbképzési programot, a beiskolázási tervet a fenntartó fogadja el. Ezért kérem
képviselőtársaimat, hogy az intézményvezető asszony által elkészített alapos és átgondolt
programot fogadja el. Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta és támogatta.
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Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérem, hogy szavazzunk.
Aki támogatja a továbbképzési és beiskolázási programot, az kérem, hogy 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
85/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicske Városi Óvoda 2013-2018- évre szóló továbbképzési programjáról és
2017. évi beiskolázási tervéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicske Városi Óvoda 2013-2018 évre szóló továbbképzési tervét megismerte,
felülvizsgálta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja,
2. a Bicske Városi Óvoda 2017. évi beiskolázási tervét jóváhagyja
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
34. Napirendi pont
A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. eszközbeszerzési kérelméről
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető
Nonprofit Kft. eszközbeszerzési kérelméről szóló előterjesztés. A Bicskei Üdülőtábor és
Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz,
hogy a bicskei tanuszoda medencéjének víztisztításához egy darab automata robotporszívó
megvásárlását támogassa. A korábban használt víz alatti porszívó - amely már több mint 8
éves – elromlott. Többször javíttatták már, ez esetben azonban a javítás teljes alkatrészcserét
igényelne, amely nem gazdaságos. Ezért kéri igazgató úr egy új, modernebb robotporszívó
megvásárlásához a képviselő-testületnek a hozzájárulását. A robotporszívó beszerzésének
lebonyolításával – ideértve az árajánlat bekéréseket is - a Bicskei Üdülőtábor és
Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársát bíztuk meg, tekintettel arra, hogy ők
rendelkeznek beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel. Az előterjesztést a Humánerőforrások
Bizottság és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. A Gazdálkodási Bizottság javasolta, hogy a
dologi keret terhére kerüljön megvásárlásra a víz alatti robotporszívó. Megnyitnám a napirend
felett a vitát.
Nem látok jelentkezőt. Aki támogatja az előterjesztést, az kérem, hogy jelezze.

51

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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
86/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. eszközbeszerzési
kérelméről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Bicske Város Önkormányzat
2017. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére a Bicskei Tanuszoda medencéjének
víztisztításához szükséges alábbi eszközt:
1 db Dolphin Wave 100 típusú automata víz alatti robotporszívó bruttó 899.000 Ft értékben a
BLABO Vegyszer Kft-től.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
35. Napirendi pont
Testvérvárosi bizottság létrehozásáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, testvérvárosi bizottság létrehozásáról szóló
előterjesztés. A külkapcsolatok koordinálására szükségesnek véljük egy testvérvárosi
bizottság létrehozását, melynek feladata lenne a vendégek fogadásának előkészítése,
programok szervezése, a delegáció kísérése, illetve a testvértelepülésekre történő kiutazások
előkészítése, ezáltal a kölcsönös együttműködés elősegítése. A testvérvárosi bizottságba azon
személyeket javasoljuk delegálni, akik a korábbi években már aktívan részt vettek a
testvérvárosi kapcsolatok erősítésében. Ezért javaslom, Bálint Istvánné alpolgármester
asszonyt ebbe a bizottságba, Benedek Esztert, a Bicskei Polgármesteri Hivatal dolgozóját, az
iskola részéről Lanczendorferné Kósa Katalint, illetve Szécsi Ervinnét, a Tűzoltóság részéről
pedig Czeikmaiszter Renátát és Iványi Ferencet megbízni a bizottságban felmerülő feladatok
elvégzésére. Az előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta.
Megnyitnám a napirendi pont felett a vitát. Bocsánat a Város- és Vállalkozásfejlesztés
Bizottság támogatta a személyeket. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok
jelentkezőt, illetve alpolgármester asszony jelentkezik. Át is adnám neki a szót.
Bálint Istvánné: Köszönöm szépen polgármester úr. Az előterjesztéshez csak annyit
szeretnék hozzátenni, hogy valóban így van, ahogy ezt említette. Egy jó és hatékony
munkavégzés indult el a testvérvárosi, vagyis a korábban kialakítottat folytattuk.
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Szükségesnek látjuk azt, hogy az adott területeken, ahol a kapcsolataink vannak ezekkel a
testvértelepülésekkel, legyenek olyan személyek, akik ezt a munkát, a hivatal munkáját
segítik, mert tényleg néha erőn felül próbáljuk ezt a dolgot összehozni. Én úgy gondolom, ha
meglesz mindennek a felelőse, akkor a munkavégzés is kicsit még hatékonyabban fog tudni
zajlani. De istenigazból ami miatt jelentkeztem az az, hogy kizárásomat szeretném kérni a
szavazásból az érintettség miatt. Köszönöm.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Akkor kérem, hogy először szavazzunk alpolgármester
asszony szavazásból történő kizárásáról. Aki támogatja alpolgármester asszony kizárását,
kérem jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 fő nem vett részt a
szavazásban
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
87/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bálint Istvánné alpolgármester döntéshozatalból történő kizárása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné
alpolgármestert a 66/2017. számú, „Testvérvárosi bizottság létrehozásáról” szóló
előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Ez 8 igen. Alpolgármester asszony nem vett részt a szavazásban. Akkor
kérném szépen, hogy, bocsánat, jegyző úr súgott, hogy képviselőasszony is jelentkezik
személyes érintettség miatt.
Iványi Ferenc Tivadarné: Én is kérem a kizárásomat.
Pálffy Károly: Akkor kérném szépen, hogy Iványi Ferencnéről is szavazzunk majd, hogy
amikor a férjére kerül a sor a szavazásban, akkor ő is az érintettség miatti kizárását kéri.
Akkor kérem, hogy szavazzunk.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 fő nem vett részt a
szavazásban
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
88/2017. (III. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Iványi Ferenc Tivadarné képviselő döntéshozatalból történő kizárása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Iványi Ferenc Tivadarné
képviselőt a 66/2017. számú, „Testvérvárosi bizottság létrehozásáról” szóló előterjesztést
lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Az 8 igen, képviselőasszony nem szavazott. Akkor kérném szépen
képviselőtársaimat, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 2 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
89/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Testvérvárosi bizottság létrehozásáról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Testvérvárosi bizottság létrehozását határozza el.
2. A testvérvárosi bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
•
•
•

Bálint Istvánné alpolgármester asszony
Benedek Eszter Bicskei Polgármesteri Hivatal
Szécsi Ervinné Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
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•
•
•

Határidő:
Felelős:

Lanczendorferné Kósa Katalin Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
Iványi Ferenc Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság
Czeikmaiszter Renáta Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

2017. április 15.
polgármester

Pálffy Károly: 7 igennel elfogadtuk. Köszönöm.

36. Napirendi pont
A Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola
székhelyhasználatának utólagos jóváhagyásáról

Diákjaiért

Alapítvány

Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, a Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola
Diákjaiért Alapítvány székhelyhasználatának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztés. A
Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány kérte a képviselőtestületet, hogy Bicske, Hősök tere 4. számú alatt található, Bicske Város Önkormányzat
tulajdonában álló ingatlanra vonatkoztasson székhelyhasználati engedélyt. A jóváhagyás azért
utólagos, mert az Alapítvány számára nyitva álló határidő a székhelyhasználat igazolására
márc. 15. napja volt és akkor kaptuk kézhez a kérelmüket. Megnyitnám a napirend felett a
vitát. Nem látok jelentkezőt. Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, hogy 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
90/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy A Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány
székhelyhasználatának utólagos jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. tulajdonosi jogkörében eljárva utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a Vajda János
Gimnázium és Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány a 2060 Bicske, Hősök tere 4.
szám (2554/1- hrsz.) alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanon szívességi
használat jogcímen székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként használja,
az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírósági
nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanon a hirdetményeit kifüggessze,
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2. felhatalmazza utólagosan a polgármestert a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017.03.29.
polgármester

Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

37. Napirendi pont
A Bicskei Polgármesteri
felülvizsgálatáról

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

szabályzatának

Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, a Bicskei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról szóló előterjesztés. A szabályzat felülvizsgálata
az időközbeni jogszabályi változások, képviselő-testületi döntések és szervezési kérdések
miatt vált időszerűvé. A hivatal szervezetének új rendje szerint a Műszaki Irodához kerülne az
Önkormányzati Rendészet a szabályzat elfogadása esetén. A hivatal ügyfélfogadási ideje
módosulna oly formában, hogy a szerdai ügyfélfogadás időpontja délután 13.00 órától este
16.00 óráig tartana. Bocsánat 18.00 óráig. Köszönöm jegyző úrnak a segítségét. A fenti
módosításokon túl a hivatal telefonos elérhetőségét kell pontosítani a szabályzatban. Az
előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitnám
a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor kérném képviselőtársaimat, hogy
szavazzunk. Aki támogatja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítást, az kérem, hogy 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
91/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Bicskei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálatáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jelen határozat
melléklete szerint 2017. április 01. napján történő hatálybalépéssel jóváhagyja,
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2. a 280/2015. (IX.30.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott korábbi Szervezeti
és Működési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős:

jegyző

Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.

38. Napirendi pont
A Kézai utca és a Petőfi tér felújításáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk a Kézai utca és a Petőfi tér felújításáról szóló
előterjesztés. Ahogyan az a képviselő-testület és Bicske város lakossága előtt is ismert a
2016-os évben pályázatot nyújtottunk be a Kézai Simon utca és a Petőfi tér burkolatának
felújítására.
A pályázaton 50% önerő mellett közel 25 millió forint összeget nyertünk el. A pályázatban
foglalt célok megvalósításához szükséges a kivitelezési munkákra vonatkozó tenderek
elkészíttetése, melyre a Hivatal több ajánlatot kért. Az ajánlatkérést a honlapunkon is
közzétettük. A honlapon a felhívásra nem nyújtott be senki árajánlatot. Közvetlen
ajánlatkérésünkre 2 tervező a felkérést nem vállalta, míg 2 tervező az 1. sz. melléklet szerinti
árajánlatot adta. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt ki kell választani a tervezőt, aki a
tendertervet elkészíti, majd ezen tervek alapján a közbeszerzési eljárást pedig le kell, hogy
folytassuk. Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság
tárgyalta. Elnök úrnak adnám meg először a szót.
Bárányos József: Köszönöm szépen. A bizottságunk megvizsgálta az előterjesztést és
támogatta. Természetesen azt az előterjesztést, azt az árajánlatot, amelyik kedvezőbb a
részünkre. Köszönöm.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Képviselőasszonynak adnám meg a szót.
Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen polgármester úr. A Regia Plan adott be olyan
árajánlatot, ami alacsonyabb volt és bizottságunk ezt támogatta.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok
jelentkezőt. Akkor kérném szépen képviselőtársaimat, hogy a bizottsági vélemények alapján,
aki támogatja, hogy a Kézai utca és a Petőfi tér felújításával, a felújítási tervek előkészítésével
a Regia Plan Kft-t bízzuk meg, az kérem, hogy 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
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
92/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Kézai utca és a Petőfi tér felújításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kézai utca és a Petőfi tér burkolatfelújításához szükséges tendertervek elkészítésével megbízza a Regia Plan Mérnökiroda
Szolgáltató Kft-t 1.205.000,-Ft+ÁFA vállalási áron.
A burkolat-felújítási munkák elvégzésének érdekében felhatalmazza a szerződött
közbeszerzési szakértőt a szükséges eljárás megindítására, valamint felhatalmazza a
polgármestert a tenderterv elkészítése és a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében
szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:
Felelős:

2017. április 15.
polgármester

Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.
39. Napirendi pont
A 2017. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk a 2017. évi Bicskei Napok szervezésével
összefüggő kérdésekről szóló előterjesztés. Idén is megrendezzük a Bicskei Napok elnevezésű
városi programsorozatunkat, városi ünnepet. A Bicskei Egységes Művelődési Központ és
Könyvtár intézményvezetője - alpolgármester asszonnyal, mint a programért felelőssel
többször egyeztetve - elkészítette és megküldték a programtervezetet jóváhagyásra. Az elmúlt
évek hagyományaihoz híven az idei évben is szeretnénk a Bicskei Napok keretein belül
főzőversenyt rendezni, ahol megvendégeljük az érdeklődőket a helyi és a környező
települések nyugdíjas klubjait is meghívjuk, ezen felül a programsorozatra meghívjuk
testvértelepüléseinket. A rendezvénysorozat programja, melyet az Önkormányzat szervez,
anyagi kiegészítésre szorul. 1.500.000,-Ft-tal. Ilyen program például a testvérvárosi delegáció
fogadása, főzőverseny lebonyolításához szükséges anyagi feltételek. Az előterjesztést a
Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a
napirend felett a vitát. Képviselőasszonynak adnám meg a szót.
Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen polgármester úr. Néhány adatot szeretnék azért
ismertetni a Bicskei Napokkal kapcsolatosan. Hagyományosan ugye ez mindig Botond
névnap körüli időpontban szokott megszerveződni. Idén május 11-től, az csütörtöki nap,
május 14-ig fog tartani. Egy igazi kulturális kavalkád lesz az idei Bicskei Napokon is. Ami
elsősorban a családok köré fog szerveződni. Szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek,
hogy még a Bicskei Napok elindulását megelőzően fog sor kerülni 9-én, május 9-én kedden a
Virágözönre, ahol a Virágos Bicskéért pályázat első 20 résztvevője 50%-os kedvezménnyel
vásárolhat a helyszínen. Ez egy nagyon komoly ajánlat azoknak, akik részt szeretnének venni
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ezen a pályázaton. Három minőségi kiállítás lesz a városunkban. A Művelődési Központban
Fák, virágok, fények címmel Hantosné Lovászi Erika festőművész kiállítását láthatják. A
Fiatalok Házában az idén jubiláló Szent László Általános Iskolának Az én hitem, az én
világom című fotókiállítása lesz megtekinthető. A Batthyány-kastélyban pedig Zombori
Györgyi festő műveit láthatják. Tulajdonképpen tényleg így tömbösítve szerveződnek a
rendezvények. Alapvetően a Bicske Szíve Parkjában, ahol nagykoncertre és különböző
gyerekek általi megmutatkozásra van lehetőség. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.
Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Én nagyon bízom benne, hogy minél többen részt fognak
venni a Bicskei Napokon és mindenki nagyon jól fogja érezni magát. Köszönöm a
szervezőknek, alpolgármester asszonynak az eddigi munkát és kérem, hogy hasonló
erőbedobással folytassák, hogy ténylegesen mindenki nagyon jól érezze magát ezen a pár
napon. Akkor kérném szépen képviselőtársaimat, hogy aki támogatja az előterjesztést, az
kérem, hogy 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
93/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.

a 2017. évi 36. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat programját a határozat
melléklete szerint jóváhagyja,

2.

a programra 1.500.000,-Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2017. évi költségvetés
rendezvény előirányzata terhére.

Határidő:
Felelős:

2017. május 15.
polgármester

Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

40. Napirendi pont
A 2017. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről
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Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, a 2017. évi Búcsú megrendezésével
összefüggő kérdésekről szóló előterjesztés. Bicske Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2001. évtől kezdve évről-évre a Bicskei Torna Clubot bízza meg a Bicskei Búcsú
megrendezésével. Javaslom, hogy az elmúlt évek hagyományaihoz híven, az idei évben is a
Bicskei Torna Clubot bízza meg a Búcsú megrendezésével megállapodás keretében. Az
előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta. Képviselőasszonynak adnám meg a
szót.
Sulyokné Guba Judit: Köszönöm polgármester úr. 2017. június 11-én lesz az idei búcsú.
Helyszínként a Kisfaludy utcai piac területét jelöltük meg most már többedik alkalommal.
Felmerült, hogy ugye minden évben elénk kerül ez a bicskei Búcsú téma, illetve a támogatási
szerződés, hogy lehet, hogy érdemes lenne 5 évre vagy nem tudom, valami meghatározott, de
több évi intervallumot befogadó olyan keretszerződést kötni a BTC-vel, hogy ezeket a
paramétereket így rögzítve évről-évre automatikusan tudna menni ez a történet. Köszönöm
szépen.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen elnök asszonynak a kiegészítést. Igen, ez szerepel az
előterjesztésben. Nagyon fontos, hogy ténylegesen, évről évre a BTC-nek adjuk meg a
lehetőséget a Búcsú megrendezésére, ezáltal nem kell minden évben a képviselő-testület elé
hoznunk ezt a kérdést, hogyha egy keretmegállapodást kötünk. Természetesen a BTC-vel ezt
még egyeztetni kell, hogy milyen időszakra, milyen intervallumra tudják, illetve szeretnék
vállalni ezt a feladatot. Köszönöm. Nem látok több jelentkezőt, akkor kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja az előterjesztést, az kérem, hogy 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
94/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a 2017. évi Búcsú megrendezésének helyszíneként a Kisfaludy utcai piacot jelöli ki,
2. a Búcsú időpontja: 2017. június 11.,
3. megbízza a Bicskei Torna Clubot (a továbbiakban: BTC) a 2017. évi Búcsú
lebonyolításával és a bevételt felajánlja a szervezet támogatására,
4. felhatalmazza a polgármestert a BTC-vel kötendő, jelen határozat 1. mellékletét képező
támogatási szerződés aláírására,
5. felkéri a polgármestert, hogy
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a. a Búcsú idején a parkolás helyszíneként a Csokonai Általános Iskola füves
részét jelölje ki,
b. gondoskodjon a Búcsú helyszínének környékén élő bicskei lakosok
értesítéséről az esetleges zajhatások miatt,
6. felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön keretmegállapodást a BTC-vel a jövőben
megtartandó Búcsúk BTC általi teljes körű megszervezése és lebonyolítása céljából.
Határidő: 2017. június 11.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
41. Napirendi pont
Képviselői bejelentések
Pálffy Károly: A napirendi pontjainknak a végéhez értünk. Bejelentések következnek.
Képviselőtársaimat illeti meg a szó. Képviselőasszonynak adnám meg a szót elsőként. Ilonka
néni.
Ivanics Imréné: Köszönöm szépen a szót. Polgármester úr, a február havi testületi ülésen
jeleztem, hogy az a széles árok, ami a csapadékvizet levezeti, a tisztítását kértem, ami meg is
történt. Ezt szeretném megköszönni a Gazdasági Szervezetnek. Ugyanakkor nem egészen a
becsatlakozásig, az 1-es útnak a becsatlakozásáig történt meg, de gondolom ez meg fog
történni. Viszont ami a nagyobb problémát jelenti, amit akkor is kértem, hogy jelezzük a
Közútkezelő felé, mert a most kitisztított rész az mélyebben van, mint az 1-es útnak az árka.
Hiába tisztítottuk ki, vissza fog folyni a hordalék. Ez nagyon fontos lenne még a tavaszi nagy
esők előtt megkérni őket, amit már kb. 4 éve ígértek.
A másik bejelentésem, amit már a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a Galagonyás III.
dűlőjében megint rendetlen, nagyon sok szemét halmozódott fel egy rendezetlen telken
tulajdonképpen. Szeretném a mezőőröknek akkor a figyelmét felhívni, hogy ezt vizsgálják
meg, hogy itt mit lehetne tenni.
És még tulajdonképpen ezekhez kapcsolódó kérésem lenne, hogy a következő testületi ülésen,
meg bizottsági ülésen foglalkozzunk a Bicske Város zártkertjeinek a szemétszállítási
kérdéseivel. Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Köszönöm. Természetesen a bejelentést követően a Közutat felkerestük.
Választ, ha jól tudom nem, nem kaptunk választ, de az első napirendi pontban a beszámolók
között ott szerepelt.
Ivanics Imréné: Azt szeretném, ha azt nem hagynánk figyelmen kívül.
Pálffy Károly: Nem fogjuk. Ismételten és egyéb problémák miatt is, amiket tapasztaltunk itt
a városban, szükségét látom, hogy a Közúttal leüljek és tárgyaljak. Úgyhogy kezdeményezni
fogom a vezetővel való egyeztetést. Természetesen a szemét kérdését a III. dűlőben, ahogy az
összes többi dűlőben, valamilyen megoldást kellene találni és azt is akkor a bizottsági ülésre
majd elő fogjuk készíteni. Képviselő asszonynak adnám meg a szót.

61

Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen én kettő bejelentést szeretnék továbbítani a
testületnek. Két nyugdíjas nénitől. Az egyik a Szent István úti buszmegálló, ami ott a Szent
István és a Tatai úti kereszteződésben van és befelé a városközpont felé található. Ott a
várakozó rész és a menetrendet jelző tábla között van egy ilyen 1,5 méteres távolság. A
távolság között egy csatornafedél és a föld az tulajdonképpen teljesen lecsúszott. Tehát a
néniknek gondot okoz, hogyha meg akarják nézni a menetrendet, hogy kb. egy olyan 30-40
cm magasságban kellene ott tornázniuk, hogy eljussanak a várakozó résztől a tábláig. Azt
szeretném kérni, hogy ott azt a részt egyenlítsük ki valamilyen megoldással.
Pálffy Károly: A területet rendezni fogjuk.
Sulyokné Guba Judit: A másik pedig, a Csákvári útról érkezett egy bejelentés, hogy nagyon
sok gondot okoz a helyi járat, a buszjárat. Mert nem tudom, azt hiszem egy pár évvel ezelőtt
ugye döntöttünk róla, hogy egészen a Csákvári út végéig tart az útvonala a helyi buszunknak,
és azt mondják, hogy a buszsofőr több alkalommal önkényesen, vagy nem fordul be odáig,
vagy nem áll meg, volt hogy a Kinizsi utca elején megállt, ott fordult meg. Én ezt szeretném
tisztázni, hogy meddig tart a hatásköre, döntési köre egy buszsofőrnek ilyen esetben.
Pálffy Károly: Semeddig.
Sulyokné Guba Judit: Jó. Köszönöm, én is így gondolom.
Pálffy Károly: Semeddig. Olyat nem tehet meg egy járatnak a vezetője, hogy nem teljesíti azt
az utat, amire a felettesének, illetve a munkaadójának a szerződése az önkormányzattal szól.
Ő nem bírálhatja felül a szerződést. Nekik azt kell, hogy teljesítsék, ami a szerződésben
foglaltak. Több probléma is jelentkezett az utóbbi időben a helyi járattal. Ezt minden egyes
alkalommal írásban jeleztük Lics úr felé, aki a tulajdonosa a kft-nek. Most már egyéb
szankciókat kell, hogy igénybe vegyünk majd ehhez. Jegyző úrnak kérném a segítségét, hogy
vizsgáljuk meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel szankcionálni tudjuk, hogy hasonló esetek
ne forduljanak elő.
Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Köszönöm. Képviselő úrnak adnám meg a szót.
Máté János Szilárd: Polgármester úr, elnézést. Egy dolgot szeretnék bejelenteni. Volt, aki
jelezte felém, hogy a Középhegyen megtörtént a gréderezés. Ezt köszönik szépen. De az eső
jött utána és teljesen tönkretette. Így mondták nekem. Valamilyen megoldást szeretnének
találni az önkormányzat segítségével, hogy rendesen megoldódjon az út, a közlekedési
lehetőség a szőlőterületeik felé.
Pálffy Károly: Kérném képviselő urat, hogy tájékoztassa az érintetteket, hogy ahogyan az
önkormányzat eddig is, a karbantartási munkálatokat elvégzi a közútjainkon. A szilárd
burkolattal nem rendelkező utakon is évente egyszer gréderezést szoktunk elvégezni. Ez nem
egy végleges megoldás. A végleges megoldás a szilárd útburkolattal való ellátása lenne,
amelyet én azt gondolom, hogy csak azután tehet meg a képviselő-testület felelősséggel, hogy
külterületi utakat saját forrásból leaszfaltoz, mikor a belterületi utakkal végzett. Szerencsés és
köszönjük Képviselő Úrnak, mint Miniszterelnöki megbízott úrnak a közbenjárását az Etyek
és Tarján között Bicskét érintő kerékpárút nyomvonala kapcsán az I. dűlőben ilyen
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szempontból a kerékpárút szilárd burkolatot fog eredményezni az ottani területen.
Önkormányzati forrásból nem tudom, hogy mikor tudnánk szilárd útburkolatot rakni a
dűlőútjainkra. Hálaistennek és köszönjük még egyszer a lehetőséget, az I. dűlőben ez most
meg tud valósulni külső forrás bevonásával. Én azt gondolom, hogy egy jelentős változást hoz
a dűlő területén, illetve hát a dűlő használóinak az életében, hogy ott egy ténylegesen
normális úton fognak tudni közlekedni. Én azt kérem majd, hogy akik ott közlekednek majd
vigyázzanak ennek az útnak az állapotára, hogy minél tovább jó minőségben meg tudjon
maradni. Másrészt pedig ezzel kapcsolatosan egyeztetéseket folytatunk azokkal az érintett
tulajdonosokkal, akinek a területét ez a kerékpárút érinti, hogy járuljanak hozzá, hogy ez a
kerékpárút meg tudjon valósulni. Részben a saját érdekükben, hogy tényleg egy jó minőségű
szilárd útburkolatot kapnak, másrészt pedig a közösségünknek, Bicske városának ez egy
jelentős fejlesztést eredményez. Úgy néz ki, hogy az érintett tulajdonosok közül összesen
hárommal nem sikerült még egyeztetnünk. Egy-kettő tulajdonos van, aki még gondolkodik. A
többiektől szinte mindenkitől megkaptuk már legalább az építéshez való hozzájárulást, de
nagyon sokan a tulajdonról való lemondást is megtették már. Én bízom benne, hogy rövidesen
le tudjuk zárni és akkor ez a szakasz is megkapja az építési engedélyt, és akkor a kivitelezés
az minél hamarabb elkezdődhet. Köszönöm. Képviselő úrnak adnám meg a szót.
Bárányos József: Köszönöm. polgármester úr, nekem lenne még egy bejelentésem. A Jókai
utcai lakók kerestek meg az áldatlan közlekedési és parkolási helyzettel, ami a Jókai utcának a
kisállomás felőli végét jellemzi. Tudjuk, hogy a bejáró honfitársaink nagyrésze ott hagyja az
autóját, ezáltal egy olyan helyzetet teremt, amely vészhelyzet esetén még azt sem teszi
lehetővé, hogy egy tűzoltó autó be tudjon kanyarodni, sőt gyakorlatilag a heti
hulladékszállítást is sok esetben ellehetleníti. Önkormányzatunk a katolikus temető kerítése
mellett egy legalább 20 autóra, autó parkolására alkalmas parkoló helyet alakított ki. Ennek
ellenére ezt a lakosság nem nagyon veszi igénybe, hanem inkább az első ház kerítése és
házfala mellett, valamint közvetlenül a kisállomás mondhatnám bejáratánál parkol le, illetve
párhuzamosan a katolikus temető Prohászka utcai kerítésével. Ott már sikerült a pár évvel
ezelőtt telepített facsemetéket is teljes mértékben kipusztítani. Én azt kérem, hogy ennek a
helyzetnek a megoldására, amely egyrészt szerintem emellett kifejezetten baleset, sőt
életveszélyes, mindenféleképpen a Rendőrkapitányság bevonásával vagy a szükséges
hivatalok bevonásával keressük meg a lehetőséget. Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Köszönöm. Képviselő úrtól ezt a bejelentést írásban is már napokkal ezelőtt
megkaptam. Azonnal továbbításra is került jegyző úrnak, akik a megfelelő lépéseket már el is
indították ebben, hogy tényleg minél hamarabb meg tudjuk oldani ezt a problémát.
Bárányos József: Nagyon szépen köszönöm a gyors intézkedést polgármester úr.
Pálffy Károly: Képviselő asszony.
Ivanics Imréné: Bocsánat, hogy én még egyszer. Máté János felvetésére szeretnék reagálni
annyit, hogy lehet, hogy jó lenne a tavaly gréderezett és lemurvázott utainkat végigjárni és a
közmunkások segítségével a most még kisebb hibákat kijavítani. Ezzel megelőzve azt, hogy
sokkal többe kerül meg sokkal nagyobb munka lesz, mert a télen ugye kiverték az autók.
Azok ott vannak az út szélén, azt csak vissza kellene tömöríteni. Köszönöm.
Pálffy Károly: Köszönöm. Több jelentkezőt nem látok. Akkor én megköszönöm
mindenkinek a munkáját és a nyílt ülést bezárom. Egy 5 perces szünetet követően zárt üléssel
folytatjuk a munkánkat.
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Pálffy Károly polgármester a képviselő-testületi ülést 1010-kor bezárta.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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