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. július 06. 8.00 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Igari Léna képviselő
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Heltai Zsolt képviselő
Sulyokné Guba Judit 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
Czirkelbach Istvánné ügyintéző
Kósa László Városi TV
Pálffy Károly: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy 10 fővel határozatképes a testület. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
Sulyokné Guba Judit képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, valamint hiányzik
még Heltai Zsolt képviselő. Elmondja, hogy egy napirendi ponttal kapták kézhez a meghívót a
képviselők, de további két napirendi pontot javasol felvenni a napirendhez, új költségvetési
szerv létrehozásáról, valamint a Tűzoltóság épületének energetikai felújítására irányuló
pályázatáról szóló előterjesztéseket. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. Kéri, hogy aki
elfogadja a napirendi pontokat, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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211/2017. (VII. 06.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. július 6-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 6-i rendkívüli, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról
Előterjesztő: polgármester
2. Új költségvetési szerv létrehozásáról
Előterjesztő: polgármester
3. A Tűzoltóság épületének energetikai felújítására irányuló pályázatáról
Előterjesztő: polgármester
Határidő: 2017. július 06.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
Az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról
Pálffy Károly: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy Bicske Város Önkormányzat az
előző évekhez hasonlóan idén is csatlakozzon a programsorozathoz. A nemzetközi Autómentes
Nap megszervezésére 2017. szeptember 22-én (péntek) kerül sor. Megnyitja a napirend felett a
vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak.
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:
212/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. csatlakozik a 2017. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényhez 2017. szeptember 22-én
(péntek) az Autómentes Nap megszervezésével.
2. az Autómentes Nap alkalmából a Bicske, Ady Endre utcát – a lakók, valamint az életés vagyonvédelmi szervek kivételével – kizárólag gyalogos és kerékpáros forgalom
részére biztosítja.
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3. felkéri a városi oktatási intézményeket, hogy a Művelődési Központ és a Polgármesteri
Hivatal koordinációjával szervezzenek programokat a „Tiszta, közösségi és intelligens
közlekedés” jelmondatok köré.
4. felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket Etyek és Csabdi községek
önkormányzatával az Etyek – Bicske – Csabdi – Tarján kerékpárútra épülő közös
programok szervezésére.
5. felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi Európai Karta aláírására, ezzel a
rendezvényen való regisztrálásra.
6. támogatási kérelmet nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium autómentes napra
biztosított egyedi támogatására.
Határidő:
2017. július 12.
Felelős: Polgármester

2. Napirendi pont
Új költségvetési szerv létrehozásáról
Pálffy Károly: Ismerteti az előterjesztést. Megvizsgálva a lehetőségeket célszerűbbnek látják,
ha az uszodát és az üdülőtábort a későbbiekben intézményként működteti az önkormányzat
tekintettel arra, hogy mindkét létesítményhez kapcsolódó ingatlan az önkormányzat
tulajdonában áll. Az új költségvetési szervet javasolja 2017. szeptember 1. napjával
megalapítani Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető néven. Jelzi a képviselőknek,
hogy a Zánkai Üdülőtábor vezetője a közeljövőben nyugdíjba vonul, ez is indokolja a
változtatást. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászóló, ezért kéri, hogy aki támogatja
az új költségvetési szerv létrehozását, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
213/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont
Üzemeltető intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:
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Okirat száma:

Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2060 Bicske, Nagy Károly u. 5.

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. szeptember 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.

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 Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pont
alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a sport,
ifjúsági ügyek.

4

4.2.
1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841 117

Kormányzati és Önkormányzati Intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: uszodaüzemeltetés

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

081 030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

2

013 350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3

081 045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bicske Város teljes közigazgatási területe

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A módosított kiadási előirányzatok
50 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben meghatározott nyilvános pályázati eljárásban Bicske Város Önkormányzata
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg. A pályázat elbírálásáig a költségvetési szerv
megbízott vezetőjét a polgármester bízza meg, illetve menti fel. A költségvetési szerv pályázaton
kiválasztott vezetőjét Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult felmenteni, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontja alapján a
polgármester gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény

2

Munkaviszony

2012. évi I. törvény

3

Megbízási jogviszony

2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2017. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Bicske, 2017. ……………………………...
P.H.
aláírás

Határidő:
Felelős:

2017. július 06.
Polgármester
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ZÁRADÉK:
Az Alapító Okiratot Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2017. (……..) számú
határozatával hagyta jóvá.
Bicske, 2017………….hó….nap.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

Pálffy Károly: Jelzi, hogy a törzskönyvi bejegyzésről szóló döntést is meg kell hozniuk. Kéri,
hogy aki ezt támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
214/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető törzskönyvi bejegyzéséről
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
1.
a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető Alapító Okiratát a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi nyilvántartásba
2017. szeptember 1-ei hatállyal történő bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg.
2. az Alapító Okiratnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2017. július 15.
Polgármester

Pálffy Károly: Kéri, hogy aki a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető
gazdálkodási jogköréről szóló határozati javaslatot támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
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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:
215/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető gazdálkodási jogköréről
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont
Üzemeltető szerv gazdálkodási jogköre tekintetében az alábbi döntést hozza:
A Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető önkormányzati költségvetési szerv
pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – a Bicskei
Polgármesteri Hivatal látja el.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 1.
Polgármester

Pálffy Károly: Kéri, hogy aki a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető
intézményvezető beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről szóló
határozati javaslatot támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
216/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztásának
ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
1. Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a és 20/B §-a alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet
a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
……………………………
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott 5 év időtartamra, 2017.
szeptember 1-napjától – 2022. szeptember 1-napjáig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2060 Bicske, Nagy Károly utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető
költségvetési szerv irányítása, üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység koordinálása, vezetése.
A szabadidős és sport tevékenységek megfelelő biztosítása, az üzemeltetés teljeskörű ellátása a
jogszabályok alapján. Együttműködés a köznevelési intézmények vezetőivel, a Bicskei
Polgármesteri Hivatallal való folyamatos kapcsolattartás. Az üzemeltetési feladatnak a
költségvetési szerv alapító okiratában, a fenntartó döntésében foglaltaknak megfelelő
vonatkozó jogszabályi előírások szerinti ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a „közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményeknél” szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú végzettség
• Létesítményüzemeltetés területén szerzett legalább 3 éves tapasztalat
• magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt,
• vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
• B kategóriás gépjárművezetői engedély
Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintű döntési képesség, kiemelkedő kommunikációs készség,
• kiváló szintű, pontos és megbízható munkavégzés, önállóság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• B kategórián kívüli egyéb gépjárművezetői engedély
• Saját tulajdonú gépjármű
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai életrajz,
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• motivációs levél,
• az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel 3 példányban,
• felsőfokú iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata,
• közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás
hatálya alatt,
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a véleményezők részére pályázata tartalmának
megismeréséhez,
• nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
• B kategóriás vezetői engedély másolata,
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. október 1-napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 20.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Fritz Gábor, Bicskei Polgármesteri
Hivatal jegyzője nyújt a 06/22/565-464 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Bicske Város Önkormányzat címére történő megküldésével
(2060 Bicske, Hősök tere 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: ………/2017., valamint a beosztás megnevezését:
intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az Önkormányzat Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága véleményezi,
melyet követően a pályázatokról Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés a pályázó végzettségének megfelelő
előadói munkakörre szól.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Bicske Város Önkormányzata honlapja: www.bicske.hu –
https://kozigallas.gov.hu oldalon közzététellel egyidejűleg
2.

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal internetes oldalán és az Önkormányzat honlapján történő közzététele érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fritz Gábor
Bicskei Polgármesteri Hivatal jegyzője
Határidő: 2017. július 20.
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Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Polgármester

Pálffy Károly: Kéri, hogy aki a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézmény
vezetője megbízásáról szóló határozatot támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
217/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Sportlétesítmény
megbízásáról

és

Szabadidőközpont

Üzemeltető

intézmény

vezetője

Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a polgármester a
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető – továbbiakban: Intézmény – magasabb
vezetői feladatainak ellátásával 2017. szeptember 1-jei kezdő hatállyal megbízott vezetőt
bízzon meg, az Intézmény magasabb vezetői beosztására kiírt pályázati felhívás eredményes
elbírálásának időpontjáig, de legfeljebb 2017. december 31-napjáig.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 1.
Polgármester

3. Napirendi pont
A Tűzoltóság épületének energetikai felújítására irányuló pályázatáról
Pálffy Károly: Ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a 2017. évben is lehetőség nyílik
önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítésére irányuló pályázatok
benyújtására. A pályázat keretében utólagos homlokzati- és födémszigetelés, nyílászárócsere,
fűtéskorszerűsítés megvalósítására, valamint megújuló energiaforrások kiépítése valósítható
meg. A pályázaton 10 és 300 millió forint közötti összeg igényelhető, a támogatási intenzitás
100%. Tájékoztatja a képviselőket, hogy megvizsgálták azt, hogy a támogatási összeget melyik
önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítására lehetne leghatékonyabban felhasználni. A
Tűzoltóság épületének energetikai felújítására javasolja a pályázatot benyújtani, mellyel
nyertes pályázat esetén költségcsökkentés valósítható meg a működésében, továbbá fontosnak
tartja, hogy a tűzoltószerek megfelelő tárolása érdekében. Mindezek érdekében javasolja, hogy
az alábbi munkálatok kerüljenek bele a pályázatba:
- utólagos homlokzati hőszigetelés,
- külső nyílászárócsere,
- kazáncsere, fűtésrendszer korszerűsítés,
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- napelemes rendszer telepítése,
- világítás korszerűsítése.
Megnyitja a napirend felett a vitát.
Iványi Ferenc Tivadarné: Megkérdezi, hogy milyen összegre kívánnak pályázni?
Pálffy Károly: Válaszában elmondja, hogy 10 és 300 millió forint közötti összeg pályázható,
és a maximumra próbálnak törekedni annak érdekében, hogy minél több dolgot meg tudjanak
valósítani. Megadja a szót dr. Bourgla Ossamah képviselőnek.
Dr. Bourgla Ossamah: Megkérdezi, hogy 2,5 millió Ft-ot utólag bele kell számítani a
pályázatba, mert a határozati javaslatban önerőként szerepel.
Pálffy Károly: Megadja a szót a Műszaki Iroda vezetőjének.
Fábián Róbert: A pályázat benyújtásához energetikai tanulmányokat, mérések elvégzése
szükséges, amennyiben a pályázat támogatást nyer, akkor ezek a költségek a pályázatban
elszámolhatók. A 2,5 millió Ft keretjelleggel került meghatározásra. Jelzi, hogy az elvégzendő
munkák felsorolásából a födémszigetelés kimaradt.
Pálffy Károly: Megköszöni a választ és megadja a szót Ivanics Imréné képviselő asszonynak.
Ivanics Imréné: Megkérdezi, hogy csak egy épületre vonatkozóan nyújtható-e be a pályázat.
Pálffy Károly: Egy épületcsoportra.
Fábián Róbert: Ismerteti, hogy egy épület csoportra nyújtható be a pályázat, mely a Bicskei
Tűzoltóság esetében a szerállásokból és a tűzoltó laktanyából áll.
Pálffy Károly: Tájékoztatásul elmondja, hogy a vonuláshoz szükséges szerek állandó
hőmérsékleten tartása nagyon fontos, ezért is indokolt, hogy a gépek jól hőszigetelt épületben
legyenek és ezáltal minél kevesebb ráfordítást igényeljen a fűtés. Nem lát további hozzászólásra
jelentkezőt, ezért kéri, hogy aki támogatja a pályázat benyújtását, jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
218/2017. (VII. 6.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Tűzoltóság épületének energetikai felújítására irányuló pályázatáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. a TOP-3.2.1-16 azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
pályázaton részt kíván venni,
2. a pályázat keretében a Bicske, Kossuth L. u. 1905/1 hrsz-ú ingatlanon a Tűzoltóság
épületeinek energetikai korszerűsítését kívánja megvalósítani,
3. a pályázaton a maximális 300 millió Ft támogatási összeget jelöli meg,
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása és a pályázati cél
megvalósítása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozatot, kötelezettségvállalást
megtegye,
5. a pályázat előkészítési költségeire -önerőként- keretjelleggel 2,5 millió Ft-ot biztosít a
2017. évi költségvetésben beruházási kiadásokra megjelölt összeg terhére.

Határidő:
Felelős:

2017. július 14.
Polgármester

Pálffy Károly: Megköszöni a jelenlévőknek a nyílt ülésen való részvételüket és 8:17 órakor
bezárja képviselő-testület nyílt ülését.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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