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

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

Az ülés időpontja:

2017. június 15 8.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő
Bárányos József képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője
Tuba Gabriella ügyintéző
Czirkelbach Istvánné ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Stefanitsné Janek Réka médiareferens
Kósa László Bicske Városi TV
Pálffy Károly: Köszönti a megjelenteket a képviselő-testület rendkívüli ülésén. Megállapítja a
határozatképességet, 9 fő. Elmondja, hogy Németh Tibor jelezte, hogy késni fog. Hiányzik
Heltai Zsolt és Igari Léna. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri
szavazzanak. Egyhangúlag elfogadják.
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:
185/2017. (VI.15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. június 15-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 15-i rendkívüli, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való
csatlakozási és kilépési szándékokról
Előterjesztő: polgármester
2. Hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozásának támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
3. A bicskei 2363/1 hrsz-ú ingatlan rendbetételéről
Előterjesztő: polgármester
4. Az EFOP-1.2.9-17 jelű pályázaton való részvételről
Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. június 15.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási és
kilépési szándékokról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Pálffy Károly: Ismerteti az előterjesztést Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát
jelentkezőt, kéri szavazzanak. Jelzi a képviselőknek, hogy minden egyes településre külön kell
szavazni. Kéri, hogy szavazzanak Kisoroszi község önkormányzat csatlakozásáról.
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:
186/2017. (VI.15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Kisoroszi Község Önkormányzatának a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz tagként való csatlakozásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. §
(2) bekezdés, 89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
– minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Kisoroszi Község
Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes
írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
polgármester

Pálffy Károly: Szigetszentmiklós város önkormányzatának a társulásból való kilépéséről
szóló határozati javaslatot szavaztatja meg.
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:
187/2017. (VI.15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kilépéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)
47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
– minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Szigetszentmiklós
Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a
Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP
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Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.

Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
polgármester

8 óra 42 perckor Német Tibor képviselő megérkezett.
Pálffy Károly: Szigethalom város önkormányzatának a társulásból való kilépéséről szóló
határozati javaslatot szavaztatja meg.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
188/2017. (VI.15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szigethalom Város Önkormányzatának a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kilépéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)
47. § (2) bekezdés, 89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
– minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Szigethalom Város
Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás
19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító
Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
polgármester

Pálffy Károly: Halásztelek város önkormányzatának a társulásból való kilépéséről szóló
határozati javaslatot szavaztatja meg.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
189/2017. (VI.15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Halásztelek Város Önkormányzatának a Duna Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kilépéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)
47. § (2) bekezdés, 89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján
– minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Halásztelek Város
Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás
19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító
Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
polgármester

2. Napirendi pont
Hiányzó gyermekotthon kapacitások létrehozásának támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Pálffy Károly: polgármester ismertette az előterjesztést.
Hozzászólások:
Dr. Bourgla Ossamah: Kérdezi, hogy hány otthont építenek és hol.
Pálffy Károly: Válaszol, hogy kettő lenne a Fűszer kert helyén és kettő a Gesztenye utcában
a felparcellázott önkormányzati területeken.
Dr. Bourgla Ossamah: Kérdezi, hogy hány fő lakik majd itt.
Pálffy Károly: Válaszol, hogy 12 fővel működne és elmondja, hogy most 90-100 között van
a gyermekek száma ez 48-ra csökken a 4 lakásotthon megépítésével. Szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
190/2017. (VI.15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Lakótelkek biztosítása lakóotthonok építéséhez
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltség (8000
Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) részére – az EFOP-2.1.1-16 „Gyermekotthonok
kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások
létrehozása” című pályázat keretében lakóotthon építésére – felajánlja adásvétel
formájában a tulajdonában álló bicskei 4209/80 és 4209/81 hrsz-ú ingatlant.
2. Az ingatlanok értékét az M-Censeo Bt. (1195 Budapest, Petőfi u. 17/B III/8; adószám:
21418677-1-43) által készített értékbecslés alapján határozza meg.
3. Az ingatlant pályázati eljárás mellőzésével – az 1. pontban meghatározott célra –
értékesíti az igénylő számára.
4. Az ingatlanok közműellátását és a megközelítését biztosító út kiépítését a vevő alakítja
ki saját költségén, az önkormányzat ehhez minden szükséges jognyilatkozatot biztosít.
5. Felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés megrendelésére, valamint a pályázati
dokumentációhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat, továbbá az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
polgármester

3. Napirend:
A bicskei 2363/1 hrsz-ú ingatlan rendbetételéről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Pálffy Károly: polgármester ismerteti az előterjesztést. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs,
kéri szavazzanak.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
191/2017. (VI.15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A bicskei 2363/1 hrsz-ú ingatlan rendbetételéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
▪

a bicskei 2363/1 hrsz-ú ingatlanon található rossz állapotú kerítés és sportpályát
elbontja,

▪

a fenti célra a 2017. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére keret jelleggel bruttó
2,3 millió Ft-ot biztosít,

▪

felhatalmazza a polgármestert a bontással, rendbetétellel kapcsolatban felmerülő
valamennyi jognyilatkozat, kötelezettségvállalás aláírására.

Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 31.
polgármester

4. Napirend:
Az EFOP-1.2.9-17 jelű pályázaton való részvételről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.
Pálffy Károly: polgármester ismerteti az előterjesztést.
H o z z á s z ó l á s o k:
Dr. Bourgla Ossamah: A 10 millió forintot sokallja.
Pálffy Károly: Elmagyarázza, hogy a pályázati felhívásban meg van határozva maximálisan,
hogy támogatási összeg 5 %-a lehet az előkészítő tanulmány összege és ezt nem az
önkormányzat határozza meg.
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Bárányos József: Ismerteti, hogy ez a sikerdíj nem külön költség, hanem a pályázati
támogatásból elszámolható, többlet költséget nem jelent az önkormányzat számára.
Iványi Ferenc Tivadarné: Elmondja, hogy a határozati javaslatban szereplő sikerdíj
kifizetéséhez el kell nyerni a maximumot.
Pálffy Károly: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen 1 tartózkodás szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
192/2017. (VI.15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az EFOP-1.2.9-17 jelű pályázaton való részvételről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az EFOP-1.2.9-17 jelű, „Nők a családban és a munkahelyen” című pályázaton részt
kíván venni,
2. a pályázat keretében igényelt összeget az elnyerhető támogatás maximumában (200
millió forint) határozza meg,
3. a pályázat előkészítésére, szakmai terv összeállítására sikerdíjként 10.000.000,- Ft-ot
biztosít úgy, hogy a pályázat előkészítésével megbízott személy/szervezet a pályázatban
elszámolható maximális összegre figyelemmel, legfeljebb a nyertes pályázatunk
összegének 5%-át (maximum bruttó 10 millió forintot) számlázhat le a vonatkozó
Támogatási Szerződés (támogató okirat) hatálybalépését követően.
4. felkéri a polgármestert árajánlatok bekérésére a pályázat előkészítésére és a szakmai
terv összeállítására vonatkozóan,
5. felhatalmazza a polgármestert a 4. pont szerinti legkedvezőbb árajánlatot benyújtó
személlyel/szervezettel a szakértői (vállalkozási) szerződés megkötésére,
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6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása, megvalósítása érdekében
szükséges valamennyi jognyilatkozatot, kötelezettségvállalást megtegye.
Határidő:
Felelős:

2017. június 20.
polgármester

Pálffy Károly polgármester a képviselő-testületi ülést 8.54-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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