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. szeptember 28. 8.35 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt 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:
Igari Léna képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Tuba Gabriella ügyintéző
Stefanitsné Janek Réka médiareferens
Dankó Anikó ügyintéző
Dr. Hatos Ágnes ügyintéző, Műszaki Iroda
Ádám László Összefogás Bicskéért Egyesület elnöke
Döme László Bicskei Művelődési Közalapítvány kuratóriumi elnök
Kósa László Bicske Városi TV
Pálffy Károly: tisztelettel köszönti a képviselő-testület szeptemberi soros, nyílt ülésén
megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 10 fővel határozatképes. Igari Léna és dr. Bourgla
Ossamah képviselők hiányoznak a képviselő-testületi ülésről. A napirendi pontokhoz javasolja
felvételre a bicskei víziközmű rendszerek 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről,
valamint a Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programja”
pályázaton való részvételről, a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető
intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánításáról, és a
Bicske, 1580/2 hrsz-ú ingatlan adásvételéről szóló előterjesztést. Megkérdezi a képviselőket,
hogy a napirendekhez kinek van hozzászólása. Észrevétel, hozzászólás hiányában kéri, hogy
szavazzanak. Kéri, hogy aki elfogadja a napirendeket az említett változtatásokkal, 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:
247/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. szeptember 28-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i soros, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
3. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
4. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
5. A Bicske Építő Kft. 2017. I. negyedéves beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
6. A Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel történő együttműködési megállapodás
megkötéséről
Előterjesztő: polgármester
7. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
8. A Bicskei Közművelődési Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
9. Összefogás Bicskéért Egyesület támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
10. Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
11. 2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről
Előterjesztő: polgármester
12. 2017. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről
Előterjesztő: polgármester
13. Névhasználat engedélyezéséről
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Előterjesztő: polgármester
14. A Bicske, Madách I. utca (2583/22 hrsz) területéhez kapcsolódó földrészlet
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
15. Bicske, Kossuth tér (1582 hrsz) telekhatár-rendezéséről
Előterjesztő: polgármester
16. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról
Előterjesztő: polgármester
17. A Katolikus Karitász helyiséghasználatáról
Előterjesztő: polgármester
18. Bicske város közterületeinek felülvizsgálatáról a központi címregiszterhez
kapcsolódóan és az egyes közterületek elnevezéséről
Előterjesztő: polgármester
19. A Bicskei víziközmű rendszerek 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
(GFT)
Előterjesztő: polgármester
20. A Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programja”
pályázaton való részvételről
Előterjesztő: polgármester
21. A Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás
ellátására vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
Előterjesztő: polgármester
22. A Bicske, 1580/2 hrsz-ú ingatlan adásvételéről
Előterjesztő: polgármester
23. Képviselői bejelentések
Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: Megadja a szót a képviselő-testület tagjainak a kérdezésre. Nincs kérdés, ezért
kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, 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:
248/2017. (IX.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. szeptember 28.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a testület tagjait a zárt ülésen hozott döntésekről.
Dr. Bourgla Ossamah képviselő 8.37-kor megérkezik a képviselő-testület ülésére. A testület 11
fővel határozatképes.
Pálffy Károly: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e hozzászólás. Hozzászólás hiányában
kéri a testület tagjait, hogy aki elfogadja a beszámolót, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
249/2017. (IX.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. szeptember 28.
Felelős: polgármester
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3. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Ezt követően megnyitja a napirend felett a vitát.
Kérdés és hozzászólás hiányában kéri, hogy aki a rendeletet elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazat
mellett a következő rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Az aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a képviselő-testület által elfogadott
költségvetési rendelet a módosításokkal együtt képezi az I. féléves gazdálkodás alapját. Az
államháztartásról szóló törvény alapján önkormányzatunknak nem szükséges az I. féléves
gazdálkodásról szóló beszámolási kötelezettséget teljesíteni, ettől függetlenül úgy gondolják,
hogy az év felénél indokolt a beszámoló készítése, hogy a képviselő-testület is képet kapjon
gazdasági helyzetéről. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezt az előterjesztést, ahogyan az előzőt
is, mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a naprend felett a vitát.
Nincs hozzászólásra jelentkező, ezért kéri, hogy aki támogatja az előterjesztést, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazat
mellett a következő határozatot hozta:
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250/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Bicske Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének első félévi teljesítéséről készült beszámolóban foglaltakat – a mellékleteivel
együtt – tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

2017.09.28.
polgármester

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

5. Napirendi pont
A Bicske Építő Kft. 2017. I. negyedéves beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért
kéri, hogy aki támogatja a beszámoló elfogadását, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
251/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2017. I. negyedéves beszámolójának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2017. I. negyedéves
beszámolóját 169 710e Ft mérlegfőösszeggel és -5 659 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: polgármester

6. Napirendi pont
A Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel történő együttműködési megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatást ad arról, hogy az előterjesztést a
Gazdálkodási, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta, és mindkét
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bizottság javasolta, hogy két évre, 2019. december 31-ig kössék meg a megállapodást.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Ivanics Imréné képviselő asszonynak.
Ivanics Imréné: felhívja a figyelmet arra, hogy az együttműködési megállapodás tervezetében
más időpont szerepel.
Pálffy Károly: válaszol, hogy az időpontot természetesen módosítani fogják, ha a testület úgy
dönt.
Bárányos József: Elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság úgy érezte, hogy a Polgárőrség
nagyon tevékenyen részt vesz a város életében, nemcsak a rendezvényeket tekintve, ahol
rendezői, forgalomirányítói feladatokat látnak el, hanem például az iskolakezdéskor is.
Intézményvezetőként köszöni, hogy segítik a gyerekek biztonságos közlekedését és egyúttal
kéri a képviselőket, hogy a két éves szerződést támogassák.
Pálffy Károly: szintén a köszönetét fejezi ki a Polgárőrség tagjainak az egész évben mutatott
segítő és odafigyelő magatartásukért. Azt gondolja, hogy nagyban hozzájárulnak a város
közbiztonságának erősítéséhez. Megadja a szót dr. Bourgla Ossamah képviselőnek.
Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi, hogy a szerződés két éves időtartamra szól, melyik naptól
kezdődik.
Fritz Gábor: válaszként elmondja, hogy a jogfolytonosság biztosítása érdekében a szerződés
az előző szerződés lejártát követő naptól lenne hatályos.
Pálffy Károly: megállapítja. hogy nincs több hozzászólásra jelentkező, ezért kéri, hogy aki
támogatja a bizottsági véleményekkel az előterjesztést, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
252/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel együttműködési megállapodás megkötéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozati
javaslat melléklete szerinti 2019. december 31-ig szóló határozott idejű együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Pálffy Károly: a következő két napirendi pontot javasolja együtt tárgyalni. Elmondja, hogy
mindkét előterjesztés támogatás elszámolásáról szól, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról, valamint a Bicskei Közművelődési
Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról.
Ismerteti az előterjesztéseket. Elmondja, hogy az előterjesztéseket a Gazdálkodási Bizottság
tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező, ezért
kéri, hogy szavazzanak. Elsőként A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére nyújtott
támogatás elszámolásáról szóló előterjesztést teszi fel szavazásra.

7. Napirendi pont
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
253/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
részére nyújtott 100.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: polgármester

8. Napirendi pont
A Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: másodikként a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatás
elszámolásáról szóló beszámolót a kérelmükkel együtt teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki
támogatni tudja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
254/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott 6.000.000,-Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót
elfogadja.
2. a Bicskei Művelődési Közalapítvány kérelmének helyt ad és a részére nyújtott fel nem
használt 2.002.711,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználását
2017. december 31-re, az elszámolási határidejét 2018. március 31-re módosítja.
Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: polgármester
Döme László kuratóriumi elnök 8.48-kor távozik az teremből.

9. Napirendi pont
Összefogás Bicskéért Egyesület támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Továbbá elmondja, hogy az előterjesztést a
Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólásra
jelentkező, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozat elfogadását, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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255/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Összefogás Bicskéért Egyesület támogatási kérelméről
1. helyt ad az Összefogás Bicskéért Egyesület kérelmének 50.000,-Ft-tal a 2017. évi
költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre álló
pénzösszeg terhére,
2. felhatalmazza a polgármestert az Összefogás Bicskéért Egyesülettel kötendő, a
határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 28.
polgármester

10. Napirendi pont
Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a
Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen. 0 nem, 1 tartózkodás szavazat
mellett a következő határozatot hozta:
256/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület támogatási kérelméről
1. helyt ad a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület kérelmének 250.000,-Ft-tal a
2017. évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre
álló pénzösszeg terhére,
2. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesülettel kötendő, a
határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 28.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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11. Napirendi pont
2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Hangsúlyozza, hogy az előterjesztés tartalmazza az
ünnepi program tervezetét. Közreműködőnek és az ünnepi műsor előadójának a Csokonai Vitéz
Mihály Általános Iskola diákjait és énekkarát kéri fel. Továbbá felkéri a Fúvózenekari
Egyesületet a közreműködésre. Tájékoztatásul elmondja, hogy az ünnepi beszéd megtartására
Lovas Istvánt kérték fel, aki vállalta azt.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező, így kéri, hogy szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
257/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a 2017. október 23. napi ünnepi megemlékezés megszervezésére a 2017. évi
költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati
funkción szereplő összeg terhére 750.000,-Ft keretösszeget biztosít,
2. 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 23.
alpolgármester

12. Napirendi pont
2017. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan az idei
évben is adománygyűjtő akciót hirdetnek a városban élő nehéz sorsú családok, gyermekek
megsegítésére. Idén is meghirdetésre kerül az adventi cipősdoboz akció, amelyre elsősorban
természetbeni felajánlásokat várnak. A családok részére tartós élelmiszert, 2-14 éves korú
gyermekeknek játékokat, könyveket, ruhaneműt és kedvességeket gyűjtenek. Az adományokat
cipős vagy hasonló méretű dobozba csomagolva várják, megjelölve rajta az életkort. Bicske
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város önkormányzata is minden évben támogatásáról biztosítja az adománygyűjtő akciót.
200.000.- Ft-tal javasolja idén is támogatni ezt az akciót. Kér minden képviselőt és polgárt, civil
szervezetet, vállalkozást, hogy támogassák ezt a kezdeményezést. Elmondja, hogy az
előterjesztést a Humánerőforrások, valamint a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Ismerteti,
hogy a Gazdálkodási Bizottságtól az a javaslat érkezett, hogy a határozati javaslat 2. pontja az
„igény” kifejezés helyett a „lakossági rászorultság felmérése” kifejezést használja.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Mivel nincs hozzászólásra jelentkező, kéri, hogy
szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
258/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2017. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. adventi adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalás) hirdet,
2. az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza a lakossági rászorultság
felmérésével, továbbá a beérkezett adományok szétosztásának megszervezésével,
lebonyolításával,
3. a belföldi adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata 200.000,-Ft
támogatást folyósít,
4. a támogatást a 2017. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre
álló pénzösszeg terhére biztosítja,
5. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az
adventi adománygyűjtést,
6. felhatalmazza a polgármestert a közérdekű kötelezettségvállalás - jelen határozat 1.
számú mellékleteként csatolt megállapodás - aláírására,
7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon
elrendeli.
8. az ajándékok csomagolása az önkormányzati intézmények által felkért személyek
segítségével történik.
Határidő:
A hirdetmény közzétételére: 2017.10.09.
Felelős: polgármester
A rászorultság felmérésére, az adományok szétosztására: 2017.12.17.
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Felelős: a körzetek önkormányzati képviselői
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

13. Napirendi pont
Névhasználat engedélyezéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés
Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a névhasználat engedélyezését, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
259/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Névhasználat engedélyezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Fiatalok Bicskéért
Egyesület elnevezésében használja a „Bicskéért” kifejezést.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 28.
polgármester

14. Napirendi pont
A Bicske, Madách I. utca (2583/22 hrsz) területéhez kapcsolódó földrészlet elfogadásáról
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta
és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező, ezért kéri,
hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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260/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske, Madách utca (2583/22 hrsz) közút területéhez kapcsolódó földrészlet
elfogadása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztályának
800061/7/2017 számú határozatával jóváhagyott telekalakítás során, ajándékozás
jogcímén köszönettel elfogadja a bicskei 2600/1; 2604/1 és a 2605/2 ingatlanokból
kialakult, összesen 351 m2 földrészletet a szabályozási terv szerinti tömbfeltárás
támogatása érdekében, melyet a hivatkozott telekalakítás keretében beolvaszt a
tulajdonában lévő bicskei 2583/22 hrsz-ú ingatlanba.
2. az ajándékozással elfogadott földrészlet értékét a telekalakítási és adásvételi szerződés
alapján 7.500,-Ft/m2 értékben állapítja meg.
3. az 1. pont alapján felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz, valamint a Patóné
dr. Keller Terézia ügyvéd által elkészített telekalakítási, adásvételi és ajándékozási
szerződés aláírására.

Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 28.
polgármester

15. Napirendi pont
Bicske, Kossuth tér (1582 hrsz) telekhatár-rendezéséről
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a
változás az önkormányzati tulajdon tekintetében terület alapú vagyonszerzést nem eredményez,
de az érintett két önkormányzati ingatlan esetében 2 m2-es átrendeződést eredményez. A
használati viszonyok nem változnak, mindhárom ingatlan használója a természetben is használt
földterületeket fogja a jövőben is használni, birtokolni. Elmondja, hogy az előterjesztést a
Gazdálkodási Bizottság és a Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező, ezért kéri, hogy aki
támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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261/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske, Kossuth tér (1582 hrsz) telekhatár-rendezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) annak figyelembe vételével, hogy az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok
rendeltetésszerű használatát a változás nem korlátozza, a tulajdonában lévő bicskei 1582
hrsz (Kossuth tér, forgalomképtelen, közterület) és 1578 hrsz (Művelődési Központ,
korlátozottan forgalomképes, intézményi ingatlan), valamint a VPM Projekt Kft
tulajdonában lévő bicskei 1581/2 hrsz (áruház, magántulajdon) telekhatár-rendezését –
a birtokhatárok és az ingatlan-nyilvántartási adatok egyezősége érdekében – a TerraGeodézia Bt. (8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 19.) által 493-F/2017 munkaszámú
változási vázlatnak megfelelően támogatja.
2) felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban írt változási vázlat jóváhagyására, továbbá
a telekhatár-rendezés során szükséges jognyilatkozatok, megállapodások aláírására.
3) felkéri a jegyzőt, hogy a telekhatár-rendezés ingatlan-nyilvántartási bejegyzését
követően az önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartásán a változások átvezetéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
polgármester

16. Napirendi pont
A Bursa Hungarica
csatlakozásról

Felsőoktatási

Önkormányzati

Ösztöndíjpályázathoz

való

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat a
korábbi években is csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz ezt a gyakorlatot követve az idei évben
is csatlakozni szeretnének. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező,
ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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262/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról
Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete
1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017/2018. évi fordulójához, kiírja a saját pályázatát és közzéteszi azt az
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon,
2. felhatalmazza a polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” aláírására,
3. az ösztöndíj fedezetére a 2018. évi költségvetésben 1.680.000,- Ft keretösszeget
elkülönít,
4. a támogatás mértékét mindkét („A” és „B” típus) pályázattípus esetén 8.000,Ft/fő/hónap értékben állapítja meg,
5. kizárólag azt a pályázót részesíti támogatásban, akinél az egy háztartásban élők
dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj kétszeresét, azaz 57.000.- Ft-ot.
Határidők:
Csatlakozási nyilatkozat elküldése:

2017. október 02.

A pályázat kiírása:

2017. október 03.

A pályázatok benyújtása:

2017. november 07.

Bírálati döntés:

2017. december 08.

Az eredmény közzététel, értesítés:

2017. december 11.

Felelős: polgármester, Humánerőforrások Bizottság elnöke, jegyző
Határidő: 2017. szeptember 28.

17. Napirendi pont
A Katolikus Karitász helyiséghasználatáról
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólásra
jelentkező, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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263/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Katolikus Karitász helyiséghasználatáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a „Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén – Bicskei Kultúrkúria" című,
TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00021 jelű pályázatának megvalósítása érdekében a Bicskei
Római Katolikus Egyházközséggel 2014. szeptember 20-án kötött – a Bicskei
Katolikus Karitász által használt 76 m2 alapterületű, Bicske, Ady E. u. 11. számú épület
alsó szintjére vonatkozó – megállapodást közös megegyezéssel, 2017. szeptember 01.
napjával felbontja,
2. a Bicskei Katolikus Karitász tevékenységének elismerése és támogatása mellett
továbbra is elkötelezett, ezért a szervezet működéséhez, önként vállalt feladatként –
térítésmentesen, pályázati eljárás nélkül – biztosítja a Bicske, Bartók Béla u. 2-4. alatti
ingatlan 57 m2-es helyiségcsoportját határozatlan időre, 60 napos felmondási idő
kikötésével. A helyiség közüzemi költségeit a használó fizeti meg a szolgáltató által
kibocsátott számla alapján.
3. felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes helyiségbiztosításról szóló megállapodás
aláírására.
Határidő: 2017.09.28.
Felelős: polgármester

18. Napirendi pont
Bicske város közterületeinek felülvizsgálatáról a központi címregiszterhez kapcsolódóan
és az egyes közterületek elnevezéséről
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Város- és
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Nincs hozzászólásra jelentkező, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
264/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske város közterületeinek felülvizsgálatáról a központi címregiszterhez
kapcsolódóan és az egyes közterületek elnevezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az alábbi címelemek elnevezését a következők szerint változtatja meg, egészíti ki:
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a) a „2060 Bicske, Autópálya főmérnökség” címelem elnevezését „2060 Bicske, Autópálya
határsor”-ra,
b) a „2060 Bicske, Bitangvölgy” címelem elnevezését „2060 Bicske, Bitangvölgy völgy” re,
c) a „2060 Bicske, Előhegy” (Bicske külterület 7501/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060
Bicske, Előhegy dűlő”-re,
d) a „2060 Bicske, Felső Baboshegy” (Bicske külterület 6608/2 hrsz.) címelem elnevezését
„2060 Bicske, Felső Baboshegy dűlő”-re,
e) a „2060 Bicske, Hegyikastély” (Bicske külterület 8314/1 hrsz.) címelem elnevezését
„2060 Bicske, Hegyikastély-dűlő”-re,
f) a „2060 Bicske, Kis- Baboshegy” (Bicske külterület 6643/2 hrsz.) címelem elnevezését
„2060 Bicske, Kis-Baboshegy dűlő”-re,
g) a „2060 Bicske, Középhegy” (Bicske külterület 7144/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060
Bicske, Középhegy dűlő”-re,
h) a „2060 Bicske, Máléhegy” (Bicske külterület 5301/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060
Bicske, Máléhegy dűlő”-re,
i) a „2060 Bicske, Nagy-Baboshegy” (Bicske külterület 6683/2 hrsz.) címelem elnevezését
„2060 Bicske, Nagy-Baboshegy dűlő”-re,
j) a „2060 Bicske, Őrházak” címelem elnevezését „2060 Bicske, Őrházak tanya”-ra.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésre került közterületeken a lehető
legrövidebb időn belül gondoskodjon az utcanévtáblák kihelyezéséről.
Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: polgármester, jegyző

19. Napirendi pont
A Bicskei víziközmű rendszerek 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT)
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztat, hogy az előterjesztést nem tárgyalta
bizottság és 5 db határozat elfogadására van szükség. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólásra jelentkező, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatokat, jelezze. A
határozati javaslatokat egyenként teszi fel szavazásra.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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265/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12)
víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/69. Bicske és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért
felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2018-2032. évi GFT-t megismerte, az általa
képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos
véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta:
1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és
térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer
2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre
jogosult elfogadja.
2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és
térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer
2018-2032. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközműszolgáltató készített el – megismerte és jóváhagyja.
3.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12)
víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és
a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 28.
polgármester

A határozat mellékelete a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
266/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12)
víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) II/1. Bicske-Csabdi
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelősök
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nevében eljáró Önkormányzata, a 2018-2032. évi GFT-t megismerte, az általa képviselt
Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési
határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta:
1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2018-2032. évi
GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja.
2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2018-2032. évi
GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el
– megismerte és jóváhagyja.
3.) Az II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű
rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtőgazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 28.
polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
267/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer – V (11-10481-1003-01-15,) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a(z) I/12. Mány bányakút;
Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15) víziközmű rendszer
ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2018-2032. évi GFT-t megismerte, az
általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos
véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta:
1.) Bicske Város Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12.
Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15)
víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint
véleményezésre jogosult elfogadja.
2.) Bicske Város Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12.
Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15)
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víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a
víziközmű-szolgáltató készített el – megismerte és jóváhagyja.
3.) Az I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-0115) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel
és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 28.
polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
268/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1003-01-15); a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-00200-12); és az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-104811-003-00-12) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv
pénzügyi fedezetének rendelkezésre állásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15); a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató
rendszer-V (11-10481-1-002-00-12); és az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és
tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelősök nevében eljáró
Önkormányzata, a 2018-2032. évi GFT-t megismerte, az általa képviselt Önkormányzatok
részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva, az
alábbi határozatot hozta:
1.)

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12. Mány
bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15); a
II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12); és az I/69.
Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12)
víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az alább
felsorolt résztulajdonos Önkormányzatok, a 2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és
beruházási munkáira, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre
fordítandó anyagi forrással rendelkeznek, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a
alapján elkülönített számlán kezelnek.
Bicske Önkormányzat
Csabdi Önkormányzat
Mány Önkormányzat

Határidő:

275.798.030,-Ft
6.202.721,-Ft
6.198.024,-Ft

2017. szeptember 28.
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Felelős:

polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
269/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1003-01-15); a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-00200-12); és az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-104811-003-00-12) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv
meghatalmazásai
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15); a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató
rendszer-V (11-10481-1-002-00-12); és az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és
tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelősök nevében eljáró
Önkormányzata, a 2018-2032. évi GFT-t megismerte, az általa képviselt Önkormányzatok
részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva, az
alábbi határozatot hozta:
1.)

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12. Mány
bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15); a
II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12); és az I/69.
Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12)
víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban felhatalmazza a
polgármestert a Fejérvíz Zrt mellékelt meghatalmazásainak aláírására.

Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 28.
polgármester

A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

20. Napirendi pont
A Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programja” pályázaton
való részvételről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyar
Kézilabda Szövetség nyílt pályázatot hirdetett meg a leromlott állapotba került, kézilabdázásra
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alkalmas tornatermek korszerűsítése érdekében. A pályázati kiírás alapján javasolja a tisztelt
képviselő-testületnek a Szent István úti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola leromlott
állapotban lévő tornatermi nyílászáróinak a cseréjét e pályázat keretében. Elmondja, hogy az
előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólásra
jelentkező, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatokat, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
270/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Program pályázaton való részvételről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. részt vesz a Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programja”
elnevezésű pályázaton
2. A pályázatot a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola (Szent István út 42. szám)
tornatermi nyílászáróinak felújítására nyújtja be.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedéseket megtegye, és a pályázat benyújtásához szükséges, jelen határozat 1. sz.
mellékletében szereplő megállapodást aláírja.
4. Nyertes pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert, hogy a megvalósítás érdekében
a szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye.
5. A 2017. évi költségvetésben a pályázatok előkészítéséhez szükséges tervezési
feladatokra elkülönített pénzösszeg terhére keret jelleggel 400.000 Ft-ot biztosít a
pályázati biztosíték fedezetére, továbbá nyertes pályázat esetén a 2018. évi költségvetés
terhére, keret jelleggel 2,5 millió Ft-ot biztosít az önerőre.

Határidő: 2017.09.30.
Felelős: polgármester
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21. Napirendi pont
A Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására
vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztat, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló
határidőn belül pályázati anyag nem érkezett, így a pályázatot eredménytelenné kell
nyilvánítani. Elmondja, hogy az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend
felett a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati
javaslatokat, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
271/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás
ellátására vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont
Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 28.
polgármester

22. Napirendi pont
A Bicske, 1580/2 hrsz-ú ingatlan adásvételéről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az elmúlt években több alkalommal
is felmerült az igény, hogy a magántulajdonban lévő Kutrik házként ismert ingatlant az
önkormányzat megvásárolná és a rajta lévő felépítményt a Művelődési Központ hasznosítaná.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és
támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót, Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: tetszését fejezi ki az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői véleménnyel
kapcsolatban, nagyon dicséretesnek tartja, mert az életszerűség számait látja. Elmondja, hogy
ez jobban sikerült vásárlás lesz, minta a valamikori Gelka-épület, melyhez külön gratulál.
Pálffy Károly: megköszöni a gratulációt és megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra
jelentkező, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatokat, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
272/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske, 1580/2 hrsz-ú ingatlan adásvétele
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a tulajdonosokkal folytatott előzetes egyeztetés, valamint az M-CENSEO Bt. (1195
Budapest, Petőfi u. 17/B) által készített igazságügyi ingatlanforgalmi szakvélemény
alapján megvásárolja a bicskei 1580/2 hrsz-ú ingatlant.
2. az ingatlan vételárát bruttó 4.800.000,-Ft összegben határozza meg, az adásvétellel járó
egyéb költségeket – ügyvéd, ingatlan-nyilvántartás – az önkormányzat viseli.
3. a vételárra a 2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak 5. sorában, a 2006/2015.
(XII. 29.) Korm. határozatban biztosított összeg nyújt fedezetet.
4. a megvásárolt ingatlan további hasznosításáról a szomszédos – 1581/1 hrsz-ú – ingatlan
megvásárlását követően dönt.
5. az 1. pont alapján felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és
felkéri a jegyzőt, hogy a megvásárolt ingatlant az önkormányzat vagyonkataszterébe
vegye nyilvántartásba, forgalomképes vagyonelemként.
Határidő:
Felelős:

2017. október 15.
polgármester

23. Napirendi pont
Képviselői bejelentések
Pálffy Károly: megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy polgármester úrral és jegyző úrral is váltottak e-mailt a
Baboshegy valamelyik dűlőjével, talán a Középhegyi dűlővel kapcsolatosan, ahol megkereste
a lakosság egy része, akik ott telektulajdonosok és arról tájékoztatták, hogy többször próbálták
az önkormányzattal 2014. óta felvenni a kapcsolatot, annak érdekében, hogy rendeződjön az
útviszonyuk. Elmondja, hogy nem az a válasz érkezett az önkormányzattól, amit ők szerettek
volna, másrészt pedig volt olyan, hogy válasz sem érkezett. Elmondja, hogy tudni kell, hogy ez
egy mély út, és ha azt tovább mélyítik, valamint ennek az útnak van egy lejtős szakasza, ahol
ha fellazítják a talajt és nem döngölik le, akkor az esővíz megint csak le fogja hordani a völgy
aljába a már betömörödött talajt. Szerinte a gréder, mint olyan, nem megoldás. Többször kérik
levelükben, hogy ne gérderezzenek, mert lassan folyómederré válik az út. Elmondja, hogy ő,
mint képviselő 2017 júliusában megkereste polgármester urat és jegyző urat, kapott választ a
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kérdésére és az a kérdése, hogy ugyanekkor, amikor őt tájékoztatták, tájékoztatták-e a lakosság
azon részét is, akik megkeresték az önkormányzatot.
A másik kérdése arra vonatkozna, hogy Mészáros Imréné a Bányász utcából megkereste
egyfajta szomszéd-vita ügyében, melyben nem szeretne állást foglalni. Elmondja, hogy egy fa
átnyúló ágairól van szó, hogy esetlegesen az veszélyezteti az ő ingatlanát. Elmondja, hogy a
közel 80 éves hölgy azt a választ kapta az önkormányzattól, hogy vágja le vagy vágassa le az
átnyúló ágakat. Megkérdezi ennek kapcsán, hogy van-e olyan jogszabály, ami meghatározza,
hogy a telekhatártól mennyire lehet ültetni fát és milyen fát lehet ültetni. Továbbá megkérdezi,
hogy kimentek-e a helyszínre és megtekintették-e, hogy mennyire jogos-e ez a követelés,
mennyiben nem.
Gratulál Algyő városának, ahol a közelmúltban előrehozott választások voltak és egyetlen egy
fideszes képviselőnek sem adtak a továbbiakban mandátumot. Kívánja, hogy legyen ilyen bölcs
és előrelátó Bicske lakossága is 2019-ben. Megköszöni a szót.
Pálffy Károly: Ez utóbbira válaszul elmondja, hogy a választók majd választásokkor
eldönthetik, hogy a kinek milyen felhatalmazást adnak. Kéri, hogy ne akarják a választóknak a
ezt a választási lehetőségét elvenni.
A Középheggyel kapcsolatosan elmondja, hogy többször egyeztettek a lakossággal. Többször
történt az úton olyan tevékenység, melyet a közlekedés biztosításának érdekében végeztek el.
Ismerteti, hogy a gréderezéseket követően pótlás is történik az utakon és a tömörítés érdekében
pedig egy úthenger ment végig többször is az úton. Nemcsak az említett úton, hanem a város
minden egyes olyan útján, mely szilárd burkolattal nem rendelkezik, azt minden évben
rendezik, melyet az idei évben is megtesznek. Azt gondolja, hogy a városnak elsősorban a
belterületi útjainak megóvása fontos, természetesen pályázati forrásokból a külterületi utak
szilárd burkolattal történő ellátására is törekszenek. Példaként említi az I. dűlőben kiépült
kerékpárúton megközelíthető ingatlanokat. Elmondja, hogy ugyanez lesz pályázati forrásból a
II. dűlőben is és bízik benne, hogy a későbbiekben is lesznek pályázati források, melyekkel a
többi külterületi utat is szilárd burkolattal tudják ellátni majd. Tájékoztatásul elmondja, hogy a
mai képviselő-testületi ülésen erről is döntöttek, mert a Bajcsy-Zsilinszky utcát is szeretnék
szilárd útburkolattal ellátni és a Gördülő Fejlesztési Tervben pont ennek érdekében a városba
bejövő 300-as fő nyomócsövet ki fogják cserélni. Ennek érdekében más kerülő ágakat is ki kell
építeni, hogy a város vízellátása is biztosított legyen. Tudja, ismeri a problémát, elmondja, hogy
rövid időn belül megoldásra fog kerülni.
Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak.
Bálint Istvánné: megköszöni a szót. Elmondja, hogy Mészárosné megkereste a hivatalt és
időpontot is kért tőle. Ennek kapcsán tájékoztatja a képviselőt, hogy tárgyaltak a szomszéddal,
aki ígéretet tett a probléma elhárítására.
Pálffy Károly: megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselő asszonynak, a
Humánerőforrások Bizottság elnökének.
Sulyokné Guba Judit: szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet és a lakosságot, hogy a
Humánerőforrások Bizottsága az ösztönző támogatások megítéléséről hozott döntést bizottsági
hatáskörben és 16 általános iskolás korú gyerek kap a döntésnek megfelelően havonta
3.000,-Ft támogatást, illetve 6 középiskolás havonta 5.000,- Ft támogatást.
Pálffy Károly: Máté János Szilárd képviselőnek adja meg a szót.
Máté János Szilárd: szeretné elmondani, hogy október a Reformáció hónapja. Október 14-én
a templomban nyílik egy kiállítás református kötődésű bicskei alkotók munkájából, melyre
szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Október 15-én vasárnap Mészáros János Elek énekel
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náluk. Továbbá szeretne egy meghívót is átadni minden képviselőnek és polgármester úrnak,
alpolgármester asszonynak és minden jelenlévőnek, annak apropójából, hogy a Vértesaljai
Református Egyházmegye és a Bicskei Református Egyházközség ünnepet szervez. Háladás
lesz október 28-án az 500 éve tartó reformációért és egy új harang elkészültéért, amely Bicske
város jelentős támogatásának köszönhetően valósult meg. Az új harangot keddi napon fogják
önteni. Az október 28-i ünnepi alkalommal dr. Bogárdi Szabó István püspök úr érkezik
hozzájuk és polgármester urat is szeretettel és tisztelettel kérik fel felszólalásra. Szeretné
elmondani, hogy Szatmárnémetiből 50 fős küldöttséget várnak, két kórus érkezik tőlük, rétyi
vendégek is jelezték, hogy eljönnek erre az ünnepségre, továbbá nagyon sokkan jönnek
lelkészek, gyülekezetei tagok Fejér megyéből is. Hívják az egész várost, hogy együtt
ünnepeljenek. A harangot október 28-án helyezik fel majd a toronyba és akkor fog megszólalni
az új harang. Nem gyakran van ilyen esemény az ember életében és kéri, hogy legyenek tanúi
mindannyian ennek az ünnepi alkalomnak. Az ünnepség után pedig szeretettel várnak
mindenkit a gimnázium tornatermében egy ünnepi vacsorára.
Pálffy Károly: a pontos időpontot megkérdezi.
Máté János Szilárd: október 28-án délután 3 órakor kezdődik.
Pálffy Károly: megköszöni a meghívást és a tájékoztatást. Megadja a szót Iványi Ferenc
Tivadarné képviselő asszonynak, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökének.
Iványi Ferenc Tivadarné: szeretné felhívni Bicske város lakosságának figyelmét arra, hogy
október 6-án az aradi vértanúk emlékére Bicske Város Önkormányzata megemlékezést tart a
Művelődési Központban. 17 órakor várják a város lakosságát erre a rendezvényre.
Pálffy Károly: megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak.
Bálint Istvánné: megköszöni minden kedves képviselőnek, hivatali dolgozónak, az
önkormányzat intézményeinek összes dolgozójának és azoknak az önkénteseknek, akik
fontosnak tartották a Szent Mihály-napi rendezvény lebonyolítását. Köszöni az összefogást és
azt, hogy a zord időjárás ellenére ennyien eljöttek a bicskei lakosok közül. Azt gondolja, hogy
ismét egy jó és színvonalas rendezvényt tudhatnak maguk mögött.
Pálffy Károly: szintén megköszöni a Szent Mihály-napi rendezvény lebonyolítását és további
köszönetét szeretné kifejezni mindazoknak, akik a „Te szedd” akcióban részt vettek a városban.
Minden eddiginél többen voltak jelen. Hetvenketten tartották fontosnak, hogy a várost az
illegálisan elhelyezett szeméttől a gyermekeik, unokáik számára megőrizzék. 850 zsáknyi
hulladékot szedtek össze az akció során. Megköszöni azoknak, akik részt vettek ebben az
akcióban, akik szervezték és tevékenyen részt vettek benne.
További hozzászólás és bejelentés hiányában megköszöni a jelenlévők munkáját és a nyílt ülést
9.28-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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