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JEGYZŐKÖNYV 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. augusztus 10. 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna 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: 

Bárányos József képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens  

Kósa László Városi TV 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK megbízott igazgatója 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Eü. Központ Nkft. igazgatója 

Szoboszlai Enikő Bicskei Eü. Központ Nkft. gazdasági vezetője 

Lícs Zoltán Régió 2007. Kft. vezetője 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló 

 

Pálffy Károly: tisztelettel köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy 10 fővel határozatképes a testület. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 

Bárányos József és Heltai Zsolt képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.  

Kér mindenkit, hogy egy perces néma felállással adózzanak Benedek Ignácné, Terike néni 

emlékének, aki a közelmúltban hunyt el. Terike néni a képviselő- testületnek is tagja volt, illetve 

az óvodában volt óvodavezető-helyettes, illetve óvónő. 

 

- Egy perces néma csend.  

 

A kiküldött napirendi pontok közül javasolja levételre a Bicske Építő Kft. 2017. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést, mert ennél az előterjesztésnél javításra van 

szükség. Aki a módosítással elfogadja a napirendet, kéri jelezze. 
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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: 

 

221/2017. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2017. augusztus 10-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 10-i rendkívüli, nyílt 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Régió 2007 Kft. szerződésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft 2017. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Szent Mihály-napi sokadalom előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott 

támogatások elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának 

elfogadásáról 
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Előterjesztő: polgármester 

 

10. A Bicske, Dankó P. utcai bérlakások nyílászáró felújításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. Bicske Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

 

1. Napirendi pont 

A Régió 2007. Kft. szerződésének módosításáról 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Lics Zoltán ügyvezetőnek adja meg a szót, ha 

kiegészítéssel szeretne élni az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Lics Zoltán: nem kívánt hozzáfűzni semmit az előterjesztéshez. Az írásos anyag véleménye 

szerint részletes volt, ha valakinek lenne kérdése, arra szívesen válaszol.  

 

Pálffy Károly: 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: 

222/2017. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Régió 2007 Kft. szerződés módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a személyszállítási közszolgáltatás korszerűbb autóbusszal történő ellátása érdekében a 

Régió 2007 Kft-vel kötött szerződést módosítja a következőkkel: a személyszállítás 

Man A 21 NL263 típusú járművel történjen, a működési támogatás összege havi bruttó 

584 900 Ft-ról havi bruttó 784 900 Ft-ra változik 2017. szeptember 1. napjától, 

 

2. az 1. pontban szereplő összeget a dologi kiadások terhére biztosítja, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a fentiek alapján, a Bicske Város Önkormányzata és a 

Régió 2007 Kft. közötti szerződés módosítására. 

 

Határidő: 2017.08.31. 

Felelős: polgármester 
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8 óra 17 perckor Lics Zoltán távozik az ülésről. 

 

Pálffy Károly: a következő napirendi pontokat javasolja együtt tárgyalni: A Bicskei 

Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. I. negyedéves beszámolójának elfogadásáról, a 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. I. negyedéves beszámolójának 

elfogadásáról és a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztéseket. Ismerteti a napirendi pontokat. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak.  

 

2. Napirendi pont:  

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Pálffy Károly: kéri, aki a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. 

negyedéves beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadja, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

223/2017. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 2017. I. negyedéves beszámolóját 572 843e Ft mérlegfőösszeggel és 21 632e Ft 

adózott eredménnyel elfogadja. 

Határidő:  2017. augusztus 10. 

Felelős:  polgármester 

 

 

3. Napirend: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szoltáltató Kft. 2017. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Pálffy Károly: kéri, aki a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. I. 

negyedéves beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadja, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

224/2017. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. I. negyedévi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Kft. 2017. I. 

negyedévi beszámolóját 12 024e Ft mérlegfőösszeggel és 177e Ft adózott eredménnyel 

elfogadja. 

 

Határidő:  2017. augusztus 10. 

Felelős:  polgármester 

 

 

4. Napirend: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. 

negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

 

Pálffy Károly: kéri, aki a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. 

negyedéves beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadja, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

225/2017. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 

Nonprofit Kft. 2017. I. negyedéves beszámolóját 32 929e Ft mérlegfőösszeggel és 1 990e Ft 

adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő:  2017. augusztus 10. 

Felelős:  polgármester 
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Pálffy Károly: megköszöni a kft. vezetőjének és a könyvvizsgálónak a megjelenést, további jó 

munkát kíván.  

 

8 óra 18 perckor Dr. Balogh Gyula, Szoboszlai Enikő és Börcs Krisztina távoznak az ülésről.  

 

 

5. Napirendi pont 

Szent Mihály-napi sokadalom előkészítéséről 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy 2017. szeptember 23-án kerül 

megrendezésre a Szent Mihály napi program. Ismerteti, hogy a részletes programtervezetet a 

mellékletben megtalálják. 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: 

 

226/2017. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Szent Mihály-napi sokadalom előkészítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2017. évi költségvetésének tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

kormányzati funkción szereplő összeg terhére keret jelleggel 1.000.000,-Ft-ot biztosít, 

 

2. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes program 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. A Petőfi 

Művelődési Központ szakemberei a Bicskei Polgármesteri Hivatal iránymutatása 

alapján készítik elő és bonyolítják le a programsorozatot. 

 

Határidő:  2017. szeptember 23. 

Felelős: polgármester 

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy a támogatások elszámolásáról szólnak a következő napirendi 

pontok. Javasolja a három napirendi pontot egyben tárgyalni - a Mad Max Kempo Dojo 

Sportegyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról, a Filharmónia Magyarország Nkft. 

részére nyújtott támogatásról és a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 

nyújtott támogatás elszámolásáról - szóló előterjesztéseket. Elmondja, hogy valamennyi 

támogatott a szerződésben foglaltaknak megfelelően a hivatalnak benyújtotta az elszámolást. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Igari Léna: kérdezi, hogy az a tanulmány, amit az ATROX- Mérnök Kft. a Bicske-Csabdi-

Mány Kft. számára elkészített, az megismerhető-e? Ezt szeretné megtudni. 
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Pálffy Károly: A Kft. ügyvezetőjének adja meg a szót.  

 

Ádámné Bacsó Erika: válaszában elmondja, hogy a tanulmány az előterjesztés mellékletét 

képezi, a 4-es melléklet.  

 

Igari Léna: látja, köszöni, elnézést kér.  

 

Pálffy Károly: több hozzászólás nem volt, kéri, hogy szavazzanak. 

 

 

6. Napirend: 

Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

227/2017. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület 

részére nyújtott 200.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2017.08.10. 

Felelős:  polgármester 

 

7. Napirend: 

Filharmónia Magyarország Nkft. részére nyújtott támogatások elszámolásáról 

 

 

Pálffy Károly: kéri, aki támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 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 
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Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

228/2017. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 

részére nyújtott 300.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2017.08.10. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

8. Napirend: 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

 

Pálffy Károly: kéri, aki támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 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: 

 

229/2017. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott 

támogatások elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft részére nyújtott 4.138.916.-Ft 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

2. a Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft részére nyújtott 3.000.000.-Ft 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 
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3. Bicske – Csabdi – Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. kérelmének helyt ad és a részére 

nyújtott fel nem használt 315.126,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználását 2017. december 31-re, elszámolási határidejét 2018. március 31-re 

módosítja. 

 

Határidő:  2017. augusztus 10. 

Felelős:  polgármester 

 

 

9. Napirend: 

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának elfogadásáról 

 

Pálffy Károly: tájékoztatásul elmondja, hogy egy már korábban tárgyalt napirend van ismét a 

képviselő-testület előtt. Ismerteti az előterjesztést. A Magyar Államkincstár kérte az alapító 

okirat tartalmi elemeinek pontosítását a formai előírásoknak megfelelően. Megnyitja a napirend 

felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak. Aki az alapító okirat elfogadását támogatja, 

az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

230/2017. (VIII.10.) 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:  

Okirat száma:  /2017. 

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, telephelye 
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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 utca 5. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Üdülőtábor 8251 Zánka , Újhegyi út 21.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével 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 Önkormányzata 

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 Önkormányzata 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. 

 

A költségvetési szerv tevékenysége 

3.3. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként a sport, ifjúsági ügyek ellátása, a sport és 
szabadidősport támogatása. A rekreációs –és szabadidős sport gyakorlása, biztosítása, 
feltételeinek megteremtése, ifjúsági tábor működtetése. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 
alapján az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz fűződő jogának biztosítása. 

3.4. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
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3.5. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési területén biztosítja a sportolási, 
pihenési és szórakozási lehetőséget biztosító uszodaszolgáltatást és uszodaüzemeltetést a 
tanuszodája által, valamint gondoskodik az iskolai úszásoktatás feltételeinek biztosításáról. 

Az ifjúsági tábor keretében megvalósítja a bicskei fiatalok üdültetését, táboroztatását. Olyan 
körülményeket biztosít, amely lehetővé teszi azt, hogy a kisebb jövedelmű családok és 
gyermekeik részére lehetővé váljon a balatoni nyaralás. 

3.6. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

3 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

4 081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

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

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

4. A költségvetési szerv szervezete és működése 

4.1. 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 5 év 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 Önkormányzat 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. 

 

4.2. 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. tv. 

5. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2017. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 
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Kelt: Bicske, 2017.  

P.H. 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

Határidő: 2017. augusztus 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, aki a képviselő-testületi határozat visszavonását elfogadja, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

231/2017. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Képviselő-testületi határozat visszavonása 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213/2017. (VII.6.) számú képviselő-

testületi határozatát visszavonja. 

 

Határidő: 2017. augusztus 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

10. Napirend: 

A Bicske, Dankó P. utcai bérlakások nyílászáró felújításáról 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztésben szerepelnek a 

képek, melyen jól láthatóak ezek a nyílászárók. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát 

jelentkezőt, kéri 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:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

232/2017. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske, Dankó P. utcai bérlakások nyílászáró felújítása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a tulajdonában lévő Bicske, Dankó P. utca 13 – 19. alatt lévő 10 db szociális bérlakás 

homlokzati nyílászárójának szerkezeti vizsgálatára és szakvélemény készítését tartja 

indokoltnak. 

 

2. a nyílászárók szerkezeti vizsgálatára felkéri az ATROX-Mérnök Kft-t. 

 

3. a vizsgálat elvégzésére és a szakértői jelentés elkészítésére 240.000,- Ft + Áfa összeget 

biztosít a 2017. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére. 

 

4. a szakvélemény ismeretében dönt a nyílászárók felújításának, cseréjének menetéről. 

 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

11. Napirend:  

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztés mellékletét képezi a 

terv. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri 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: 

 

233/2017. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 8/2017. (I.25.) 

képviselő-testületi határozatának 1 sz. melléklete (Bicske Város Önkormányzata 2017. évi 

összesített közbeszerzési terve) helyébe jelen határozat 1. sz melléklete lép. 
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Bicske Város Önkormányzata 2017. évi összesített 
módosított közbeszerzési terve 

1. sz. melléklet a 233/2017 sz. határozathoz 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

CPV kód 

Becsült 
költség 

Tervezett 
eljárás 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja (nettó Ft) 

a 2015. évi 
CXLIII törvény 

alapján 

I. Építési 
beruházás 

          

Polgármesteri Hivatal földszinti 
felújítási munkák 

45000000-7 19 600 000 115 § 2017. III. n.év 

Bicske Város csapadékvíz 
elvezetési feladatok 

45232450-1 55 570 000    115 § 2017. IV. n.év 

Fenntartható turizmusfejlesztés 
Bicskén-Bicskei Kultúrkúria 

45212000-6 49 775 600    115 § 2017. IV. n.év 

Bicske Városi Bölcsőde 
bővítése, felújítása 

45214000-0 43 269 700    115 § 2017. III. n.év 

Energetikai korszerűsítések 
megvalósítása Bicske Város 
Önkormányzatának épületein 

09330000-1 85 063 823    115 § 2017. IV. n.év 

Petőfi Sándor tér Kézai Simon 
utca burkolatának a felújítása 

45233000-9 35 535 034    115 § 2017. III. n.év 

Csabdi út autóbuszöblök és 
járda építése 

45233120-6 40 000 000    115 § 2017. III. n.év 

III. 
Szolgáltatás 

          

Közösségi 
beavatkozás a 

bicskei 
szegregált 

lakóterületek 
integrációja 
érdekében 

egyéb 
szakértői 
szolgáltatások 

98110000-7 19 163 780    113 § (1) 2017. III. n.év 

tájékoztatási 
feladatok 

98110000-7 3 937 008    113 § (1) 2017. III. n.év 

Oktatás 80000000-4 20 220 472    113 § (1) 2017. III. n.év 

 

 

Határidő:  2017. augusztus 10. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: szeretne mindenkit invitálni az augusztus 20-i városi ünnepségre, mely délelőtt 

9 órakor kezdődik, illetve a délutáni programokra az uszodához. Mindenkinek további szép 

nyarat kíván. Megköszöni a jelenlévőknek a nyílt ülésen való részvételüket és 8:27 órakor 

bezárja képviselő-testület nyílt ülését.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


