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. június 28. 9.00 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Bárányos József képviselő
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő
Máté János Szilárd 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
Kósa László Bicske Városi TV
Tóth György Bicske Városi TV
Szabó Gábor Járási Hivatal vezetője
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ igazgatója
Teszár Tamás Zöld Bicske Nkft. igazgatója
Pálffy Károly: köszönti a megjelenteket a képviselő-testület júniusi soros, nyílt ülésén. 7 fővel
megállapítja a határozatképességet. Bárányos József, Dr. Bourgla Ossamah és Máté János
Szilárd képviselők jelezték távolmaradásukat. Hiányzik Heltai Zsolt és Igari Léna. A napirend
módosítását kéri a jelenlévő járási hivatal vezetője miatt, valamint javaslatot tesz egy plusz
napirendi pont felvételére az intézményi térítési díjról. A módosított napirendet teszi fel
szavazásra.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
193/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. június 28-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 28-i soros, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő
feladatairól
Előterjesztő: polgármester
2. Tájékoztató a roma referensi tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
4. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
5. A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
6. Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési
önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: polgármester
7. A Zöld Bicske Nonprofit Kft települési hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződésének felmondásáról
Előterjesztő: polgármester
8. Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról
Előterjesztő: polgármester
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9. Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/E 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti
jogviszonyáról
Előterjesztő: polgármester
10. 2017. október 6. napi ünnepi megemlékezésről
Előterjesztő: polgármester
11. Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
12. Az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséről
Előterjesztő: polgármester
13. A Bicske, Csokonai u. 15. alatti ingatlan használatáról
Előterjesztő: polgármester
14. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
15. Képviselői bejelentések

Határidő: 2017. június 28.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő
feladatairól
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi Szabó Gábort, a Járási Hivatal vezetőjét,
kívánja-e kiegészíteni a megküldött tájékoztatóját.
Szabó Gábor: ismerteti, hogy várhatóan 2018. januárjában megtörténik az új épület átadása. A
szolgáltatások minősége javulni fog. A tervek szerint két műszakban fognak dolgozni, hét
munkaállomáson, így egyszerre akár 10-12 ügyféllel is tudnak foglalkozni. A folyamatos
ügyfélfogadási időkerettel várhatóan lerövidül majd az ügyintézési idő. Átlagosan délután 17
óráig lesz ügyfélfogadás az okmányirodában, megmarad a szerdai 18 óráig tartó ügyfélfogadás
és lesz egy nap, amikor reggel 7 órakor nyitnak.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a hivatalban dolgozók folyamatos képzéseken vesznek részt. A
bicskei járás földrajzi elhelyezkedése miatt kedvező helyzetben van, sok ügyfél van. Várják a
2018-as évet, amikor elindul a kormányablakos ügyintézés is.
Pálffy Károly: köszöni a kiegészítést. Nem lát több jelentkezőt, kéri szavazzanak.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
194/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő
feladatairól
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei
Járási Hivatal vezetője által készített „Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város
Önkormányzatát érintő feladatairól” elnevezésű tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: 2017. június 28.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
Tájékoztató a roma referensi tevékenységről
Előterjesztő: Polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a hivatalvezetőt hogy kívánja-e
kiegészíteni. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
195/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a roma referensi tevékenységről
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Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei
Járási Hivatal vezetője által készített „Tájékoztatás a hivatal roma referensi tevékenységéről”
elnevezésű tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: 2017. június 28.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi
határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: átadja a szót a képviselőtársaknak.
Ivanics Imréné: az 5-ösről szeretne kérdezni, illetve azzal kapcsolatosan, hogy meg tud-e
valósulni egy zebra a Rózsa utca és a Lidl áruház között.
Pálffy Károly: nem lát több jelentkezőt, ezért megadja a kért tájékoztatást.
Egyeztetés a Lidl Magyarország Bt. képviselőivel a kerékpárút kapcsán.
Tájékoztatásként elmondja, hogy az épülő kerékpárút érinti az áruház területét, ezért a Rózsa
utcáról átvezetés szükséges, amely jelenleg tervezés alatt áll. A körforgalom mellett fogják
szabályosan átvezetni a zebrát a járdára. Kéri, hogy ha nincs több kérdés, akkor szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
196/2017. (VI.28.) 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. június 28.
Felelős: polgármester
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4. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát
jelentkezőt, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
197/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017. június 28.
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont
A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályiról és díjairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy jegyző úr egy kiegészítéssel élt, felkéri a
jegyzőt, hogy ismertesse azt.
Fritz Gábor:
• a rendelet 3. § szakasza kiegészül egy c) ponttal: a hivatali munkaidőn és
helyiségen kívül történő házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítése esetén a
közreműködő anyakönyvvezető díjazásáról
• a „szertartás” fogalom kikerül a rendelet-tervezetből.
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak. Aki
támogatja a rendelet-tervezetet az jelezze.
6

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: kéri, aki a határozati javaslatot támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
198/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/984-1/2017. törvényességi
felhívásáról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/02/984-1/2017. számú törvényességi felhívását megtárgyalta és annak rendelkezéseivel
egyetért.
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényességi felhívás alapján úgy
dönt, hogy megalkotja a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló önkormányzati rendeletét.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: polgármester
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6. Napirendi pont
Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat
képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy a tatabányai tűzoltó-parancsnokságról
jelezték, hogy egyéb elfoglaltság miatt sajnos nem tudnak jelen lenni a mai képviselő-testületi
ülésen. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
199/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési
önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Bicske tűzvédelmi helyzetéről, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2017. június 28.
Felelős: polgármester
9 óra 18 perckor Teszár Tamás megérkezik.

7. Napirendi pont
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. települési hulladékkezelési közszolgáltatási szerződések
felmondása
Előterjesztő: polgármester
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Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási és
a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Köszönti Teszár Tamást, a
Zöld Bicske Nkft. ügyvezető igazgatóját. Felkéri, hogy röviden ismertesse mit jelent a
megfelelőségi vélemény visszavonása és mit tesznek annak érdekében, hogy visszaszerezze azt
a kft.
Teszár Tamás: megköszöni a szót. Elmondja, hogy a megfelelőségi vélemény egy tavaly
bevezetett dokumentum, ami a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges.
Ismerteti, hogy négy indok miatt vonták vissza az engedélyt. Az egyik, hogy a vegyes gyűjtött
hulladék, azaz a kommunális hulladék, előkezelő létesítménybe történő elszállítása nem
valósult meg. Ez azt jelenti, hogy kezelni kellene a bicskei válogatóban, ami még nem készült
el, illetve a tatabányaiban, amely kapacitással nem bírja, illetve most le is égett. A
közszolgáltatás körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (a papír, műanyag,
fém), valamint a lomhulladék meghatározott részét a válogatás után azt, ami nem hasznosítható
azt energetikai hasznosításra kellene átadni. Válogatómű hiányában ezt sem tudták megtenni.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok esetében meghatározott fajlagos gyűjtési
arányt sem tudják teljesíteni, melynek oka, hogy a lakosság a vegyes hulladékok közé teszi,
illetve Magyarországon nincs olyan mértékű csomagolóanyag-felhasználás, mint ahogyan azt
az uniós elvárások megszabják. A kezelés nélkül a lerakóba került hulladék meghaladta az
összes hulladék 65 %-át, melynek oka, hogy nincs hol válogatni. A megfelelőségi véleménye
141 cégből 19 cégnek maradt meg. Ismerteti, hogy a Duna-Vértes Társulás területén, mely kb.
450 ezer lakost érint, az előzetes egyeztetések alapján két közszolgáltatós modell lesz, melynek
kapcsán további egyeztetések várhatóak a társulás tagjaival.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közszolgáltatást ettől függetlenül ellátják. Ha bármiféle
fennakadást tapasztalnak, akkor az nem az engedély visszavonásából adódik, hanem a
kapacitásproblémák (emberhiány, járműhiány) okozzák.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. Átadja a képviselőknek a szót. Nem lát jelentkezőt,
kéri szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
200/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Zöld Bicske NKft települési hulladékkezelési közszolgáltatási szerződésének
felmondása
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 37. § (1a) bekezdése alapján – 6
hónapos felmondási idővel, 2017. december 31. napjára felmondja a Zöld Bicske NKft.
és Bicske Város Önkormányzata között 2014. október 8. napján a települési szilárd és
szelektíven gyűjtött hulladékok kezelése vonatkozásában létrejött közszolgáltatási
szerződését,
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződésfelmondás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 28.
polgármester

9 óra 24 perckor Teszár Tamás távozik.

8. Napirendi pont
Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Külön kiemeli, hogy különös figyelmet fordítanak az
illegális hulladéklerakásra. Elmondja, hogy idén már számtalan feljelentést tett a
kamerafelvételek alapján. Megköszöni a hivatal munkatársainak, a mezőőröknek a munkáját.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Felkéri a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság kiegészítési javaslatát.
Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy bizottságuk felhívta jegyző úr figyelmét a
csapadékvíz átereszek állapotára. Kérték, hogy a BGSZ ellenőrizze ezeket. Több olyan árok és
áteresz is van, amely tisztításra szorul. Felhívja a figyelmet a megelőzésre.
Ivanics Imréné: jelzi, hogy a zártkertek szemétszállításának a megoldása fontos dolog, illetve
a veszélyeshulladék kezelése is. Javasolja, hogy vizsgálják meg egy hulladékudvar
létesítésének a lehetőségét.
9 óra 31 perckor Szabó Gábor távozik.
Pálffy Károly: reagál az elhangzottakra. Elmondja, hogy évente van veszélyes anyag-gyűjtés.
Szorgalmazza a válogató mielőbbi beindítását. Szeretné, ha ott megvalósulna a hulladékudvar.
Nem lát több jelentkezőt, kéri szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
201/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a környezet
állapotáról adott tájékoztatást tudomásul veszi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 31.
polgármester

9. Napirendi pont
Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/E 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs jelentkező,
kéri szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
202/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/E 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti
jogviszonyára
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/E 1. ajtó. alatti 55,03 m2 alapterületű,
költségelvű lakás határozott idejű, legfeljebb 3 éves időtartamú bérleti jogviszonyára –
a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet.
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b) a pályázati felhívását a város honlapján, a helyi lapban és a Bicskei Polgármesteri
Hivatal hirdetőfalán jelenteti meg.
c) felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül
tegyen javaslatot a bérlő személyére a Képviselő-testület következő ülésére.
Határidő: 2017.06.28.
Felelős: polgármester

A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10. Napirendi pont
2017. október 6. napi ünnepi megemlékezésről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Sulyokné Guba Judit: pár szóban méltatja az előterjesztés készítőjét, Kollár-Vincze Viktóriát
a színvonalas összeállításért.
Pálffy Károly: megköszöni a dicsérő szavakat, ígéri, hogy továbbítani fogja azoknak, akik részt
vettek az előterjesztés készítésében. Nincs több hozzászólás, kéri szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
203/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2017. október 6. napi ünnepi megemlékezésről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett
megemlékezés programját az alábbiak szerint fogadja el:
1. Ünnepség időpontja: 2017. október 6. 17:00 óra
Ünnepség helyszíne: Petőfi Művelődési Központ
Narrátor: Janek Réka
Ünnepség programja:
• Rendhagyó történelem órát tart Butola Zoltán, a Vajda János Gimnázium igazgatója
• Koszorúzás a Kossuth téren, a Kopjafánál
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Ünnepi műsor:
Előadja: Szent László Általános Iskola diákjai
Kiadások:
• koszorú
• 30 db plakát és meghívók
• fellépőknek ajándék
2. 2017. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
kormányzati funkción szereplő összeg terhére 50.000,-Ft keretösszeget biztosít.
3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség
lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. A Petőfi
Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján
készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.
Határidő:
Felelős:

2017. október 6.
polgármester

11. Napirendi pont
Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát
jelentkezőt, kéri szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
204/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal fogadja el a Bicske
Városi Konyha alapító okiratának módosítását:
A Bicske Városi Konyha a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. június 27.
napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a alapján – Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …..…./2017. (……..)
számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4., 8., 14. és 15. pontjai elhagyásra kerülnek.
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2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe – mely a módosított okirat 1.1.1. pontjában szerepel –
a következő rendelkezés lép:
1.1 A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Bicske Városi Konyha
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe – mely a módosított okirat 1.2.2. pontjában szerepel –
a következő rendelkezés lép:
1.2.2. telephelye(i):
1
2
3
4
5
6
7

telephely megnevezése
Bicske Városi Óvoda (étkező és tálaló)
Bicske Városi Óvoda József Attila Utcai
Tagóvodája (étkező és tálaló)
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája
(étkező és tálaló)
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola Szent István Úti Épület (étkező és
tálaló)
Bicskei József Attila Általános Iskola és
Szakiskola (étkező és tálaló)
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
Telephelye (étkező és tálaló)
Székesfehérvári SzC Fejér Megyei Vajda
János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
(étkező és tálaló)

telephely címe
2060 Bicske, Árpád utca 13.
2060 Bicske, József Attila utca 9.
2060 Bicske, Apponyi Albert utca 2/A.
2060 Bicske, Szent István út 42.
2060 Bicske, Hősök tere 5/b.
2060 Bicske, Prohászka Ottókár utca 3.
2060 Bicske, Kossuth tér 3.

4. Az alapító okirat 5. pontja helyébe – mely a módosított okirat 2.3. pontjában szerepel – a
következő rendelkezés lép:
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1

megnevezése
Bicske Városi Óvoda

székhelye
2060 Bicske, Árpád utca 13.

5. Az alapító okirat 6. pontja helyébe – mely a módosított okirat 2.2. pontjában szerepel – a
következő rendelkezés lép:
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat
2.2.2. székhelye:2060 Bicske, Hősök tere 4.
6. Az alapító okirat 9. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.1. pontjában szerepel – a
következő rendelkezés lép:
4.4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása. A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban:
Gyvt. – 21. §-a szerinti gyermekétkeztetés, 21/A. § – 21/C. § szerinti intézményi
gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, továbbá a
szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása. A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában foglalt étkeztetés biztosítása,
valamint az intézmények dolgozói részére és a közigazgatási terület lakosai számára az
életkori sajátosságoknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő minőségű és
mennyiségű elkészítése.
7. Az alapító okirat 10.1. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.2. pontjában szerepel
– a következő rendelkezés lép:
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4.2.1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

1
2
3
4
5
6
7

szakágazat száma
841117

szakágazat megnevezése
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

8. Az alapító okirat 10.2. helyébe – mely módosított okirat 4.4. pontjában szerepel – a
következő rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
049010
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
081071
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107051
Szociális étkeztetés
104030
Gyermekek napközbeni ellátása
9. Az alapító okirat 12. pontja helyébe – mely a módosított okirat 5.1. pontjában szerepel –
a következő rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti nyilvános pályáztatási
eljárás alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év meghatározott időre
bízza meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. §
(1) bekezdés g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

10. Az alapító okirat 13. pontja helyébe – mely a módosított okirat 5.2. pontjában szerepel –
a következő rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2
munkaviszony
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3
megbízási jogviszony
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
11. Az alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki:
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. július 1.
12. Az alapító okirat a következő 3.1. és 3.2. pontokkal egészül ki:
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
13. Az alapító okirat a következő 4.3. ponttal egészül ki:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv a működési területén ellátja az
általános iskolás, óvodás gyermekek napközbeni étkeztetését, szociális étkeztetést és a
nappali ellátásban történő étkeztetést, valamint a felsoroltakkal összefüggésben munkahelyi
étkeztetést. Szabadkapacitása terhére vendégétkeztetést végezhet.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
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Kelt: Bicske, 2017. __________
P.H.
Pálffy Károly
polgármester
1.) Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására, továbbá felkéri a polgármestert,
hogy a Bicske Városi Konyha Alapító Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése
érdekében küldje meg.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti
közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2017. július 21.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki támogatja az egységes szerkezetű alapító okiratot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
205/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Városi Konyha egységes szerkezetű alapító okiratának jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal jóváhagyja a Bicske
Városi Konyha alapító okiratát:
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bicske Városi Konyha
alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Bicske Városi Konyha
1.2. A költségvetési szerv
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1.2.1. székhelye: 2060 Bicske, Rózsa utca 1.
1.2.2. telephelye(i):

1
2
3
4
5
6
7
2.

telephely megnevezése
telephely címe
Bicske Városi Óvoda (étkező és tálaló)
2060 Bicske, Árpád utca 13.
Bicske Városi Óvoda József Attila Utcai
2060 Bicske, József Attila utca 9.
Tagóvodája (étkező és tálaló)
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája
2060 Bicske, Apponyi Albert utca 2/A.
(étkező és tálaló)
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános
2060 Bicske, Szent István út 42.
Iskola Szent István Úti Épület (étkező és
tálaló)
Bicskei József Attila Általános Iskola és
2060 Bicske, Hősök tere 5/b.
Szakiskola (étkező és tálaló)
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
2060 Bicske, Prohászka Ottókár utca 3.
Telephelye (étkező és tálaló)
Székesfehérvári SzC Fejér Megyei Vajda
2060 Bicske, Kossuth tér 3.
János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
(étkező és tálaló)
A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. július 1.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat
2.2.2. székhelye:2060 Bicske, Hősök tere 4.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Bicske Városi Óvoda

2060 Bicske, Árpád utca 13.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása. A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt.
– 21. §-a szerinti gyermekétkeztetés, 21/A. § – 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés,
ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, továbbá a szünidei
gyermekétkeztetési feladatok ellátása. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 62. §-ában foglalt étkeztetés biztosítása, valamint az intézmények
dolgozói részére és a közigazgatási terület lakosai számára az életkori sajátosságoknak
megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő minőségű és mennyiségű elkészítése.
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841117

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A költségvetési szerv a működési területén ellátja az általános iskolás, óvodás gyermekek napközbeni
étkeztetését, szociális étkeztetést és a nappali ellátásban történő étkeztetést, valamint a felsoroltakkal
összefüggésben munkahelyi étkeztetést. Szabadkapacitása terhére vendégétkeztetést végezhet.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

3

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

4

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

5

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

6

107051

Szociális étkeztetés

7

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bicske Város Önkormányzata teljes
közigazgatási területe
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenysége felső határa a módosított
kiadási előirányzatok 20%-a.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti nyilvános pályáztatási
eljárás alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év meghatározott időre bízza
meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1)
bekezdés g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító
okiratot
a
törzskönyvi
nyilvántartásba
történő bejegyzés
napjától
kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. június 27. napján kelt alapító okiratot
visszavonom.
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Kelt: Bicske, 2017. ______________
P.H.
Pálffy Károly
polgármester
1.) Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy
a Bicske Városi Konyha Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága
részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti
közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2017. július 21.
Felelős: polgármester

12. Napirendi pont
Az energia-megtakarítási intézkedési terv elkészítéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát
jelentkezőt, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
206/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Energiamegtakarítási intézkedési terv készítése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a beérkezett ajánlatok alapján a Sourcing Hungary Kft-vel (1138 Budapest, Madarász
Viktor utca 47-49.) köt szerződést az energiamegtakarítási intézkedési terv
elkészítésére, az energiahatékonysági szemléletformálás szakmai támogatására,
2. a megbízás 24 hónap időtartamra. havi 30.000,-Ft+Áfa díj ellenében jön létre az alábbi
intézmények, épületek vonatkozásában:
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1.

Bicskei Polgármesteri Hivatal

Hősök tere 4.

2.

Bicske Városi Óvoda

Árpád u. 13.
József A. u. 9.
Apponyi A. u. 2/A

3. Művelődési Központ és Könyvtár

Kossuth tér 20.
Kisfaludy u. 29.
Kossuth tér 19.

4.

Kapcsolat Központ

Ady E. u. 1.
Ady E. u. 2.
Ady E. u. 17.
Kossuth tér 17.
Szent István u. 124.

5.

Bicskei Gazdasági Szervezet

6.

Bicske Városi Konyha

Kossuth u. 60-62.
Rózsa u. 1. (Egy épületben az Apponyi u. 2/Aval)
Prohászka O. u. 3.
Szent István u. 42.

7.

Tanoda

Bihari u. 9.

8.

Járási Hivatal

Kossuth tér 14.
Kossuth tér 16.

3. a megbízási díj fedezetére az idei évben a 2017. évi költségvetés dologi kiadásainak
terhére biztosít forrást, a további évek vonatkozásában a fedezetet az adott év
költségvetésében biztosítja.
4. felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződéstervezet aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
polgármester

13. Napirendi pont
A Bicske, Csokonai u. 15. alatti ingatlan használatáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy kerüljön bele a határozatba, hogy a jegyző
által kijelölt személy ellenőrzése útján győződik meg az önkormányzat a szerződésben foglaltak
teljesítéséről. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak a
kiegészítésével együtt a határozat javaslatról.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
207/2017. (VI.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske, Csokonai u. 15. ingatlan használata
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. helyt ad Gonda Zoltán (Bicske, Csokonai u. 17.) kérelmének,
2. 2017. október 31. napjáig – azonnali felmondási lehetőség kikötése mellett – a
tulajdonát képező bicskei 951 hrsz-ú ingatlant (Bicske, Csokonai u. 15.) térítési díj
nélkül, kizárólag kaszálás céljára, használatra biztosítja Gonda Zoltán részére,
3. meghatározza, hogy a használó az ingatlant kizárólag az 2. pontban meghatározott célra
használhatja, eltérő használat esetén a megállapodás azonnali hatállyal felmondható,
4. meghatározza, hogy a használó köteles a jogviszony ideje alatt az ingatlant
folyamatosan gyommentes állapotban tartani,
5. a szerződés szerinti használatról rendszeresen meggyőződik a jegyző által kijelölt
személy ellenőrzése útján,
6. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
polgármester

14. Napirendi pont
Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Felhívja a figyelmet, hogy rendeletalkotásról van szó,
amelyhez minősített többség szükséges. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt,
kéri szavazzanak.
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete

21

az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.)
önkormányzati rendelete módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: képviselői bejelentések következnek. Nem lát jelentkezőt, ezért megköszöni a
munkát és a nyílt ülést 9.38-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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