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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. október 6. 7.30 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József 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: 

Dr. Bourgla Ossamah 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 

Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző 

dr. Hatos Ágnes ügyintéző 

Mátrahalmi Tibor Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségének 

igazgatója 

Pál Mária Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségének 

munkatársa 

Kósa László Városi TV 

Kósáné Holecz Anna Mária Városi TV 

 

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

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

Bourgla Ossamah és Heltai Zsolt képviselők hiányoznak az ülésről.  

Kérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek javaslata, 

észrevétele. Kéri, aki elfogadja a napirendet, 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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297/2017. (X.06.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2017. október 6-ai rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 6-ai rendkívüli, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

  

 1.  Hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozásának támogatásáról  

                (286. sz. előterjesztés)  

Előterjesztő: polgármester  

 

 2. Bicskei Járási Hivatal építésével összefüggő kérdésekről  

               (285. sz. előterjesztés)  

               Előterjesztő: polgármester  

 

 3. Bicske, Kossuth téri Spar parkoló használati megállapodásáról  

 (287. sz. előterjesztés)  

 Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő:  2017. október 06. 

Felelős:  polgármester 

 

1. Napirendi pont: 

Hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozásának támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: köszönti Mátrahalmi Tibort, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Fejér Megyei Kirendeltségének igazgatóját és kolléganőjét. Ismerteti az előterjesztést. 

Elmondja, hogy a képviselő-testület a júniusi ülésén döntött az önkormányzati tulajdonban lévő 

lakótelkek pályázati eljárás nélküli felajánlásáról a tervezett lakásotthonok építéséhez. A 

telkeket adásvétel jogcímén javasolták biztosítani a Főigazgatóság részére. A kérelmező a 

napokban jelezte, hogy a pályázati eljárás jelenlegi szakaszában csatolnia kell az ingatlanokra 

vonatkozó használati megállapodást is. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a korábbi 

döntésük mentén vitassa meg a megállapodás- tervezetet és támogassa azt. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. Megadja a szót Igari Léna képviselő asszonynak.  

 

Igari Léna: Mátrahalmi Tibor igazgatótól kérdezi, hány gyermek elhelyezését tudják 

megoldani az épülő lakásotthonokban?  

 

Mátrahalmi Tibor: válaszában elmondja, hogy Bicskén összesen 4x12 gyermeket tudnak majd 

elhelyezni a lakásotthonokban. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a jövőben az 

elérendő cél az lenne, hogy a kastélyból a gyermekeket kis létszámú lakásotthonokban 

helyezzék el. 

 

Pálffy Károly: nem lát több 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 



3 
 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

298/2017. (X.06.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozásának támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltség (8000 

Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) részére – az EFOP-2.1.1-16 „Gyermekotthonokkiváltása, 

gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása” című 

pályázat keretében lakóotthon építésére – továbbra is fenntartja ajánlatát a tulajdonában álló 

bicskei 4209/80 és 4209/81 hrsz-ú ingatlanok biztosítására, a 190/2017. (VI. 15.) határozata 

alapján. 

2. az 1. pont szerinti pályázat támogatása érdekében felhatalmazza a polgármestert az 

ingatlanokra vonatkozó használati megállapodás, továbbá az adásvételi szerződés aláírására. 

 

 

Határidő:  2017. október 06. 

Felelős:  polgármester 

 
298/2017. (X.06.) határozat melléklete e jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

2. Napirendi pont:  

Bicskei Járási Hivatal építésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az 

önkormányzati törvény alapján az ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartoznak 

különösen: a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása és fenntartása, a gépjárművek parkolásának biztosítása, valamint a 

helyi vízgazdálkodás és vízkárelhárítás. A kötelezően megvalósítandó önkormányzati 

feladatellátás megvalósítása érdekében beszerzési eljárást folytattak le, amelyre 3 érvényes 

ajánlat érkezett. Javasolja nyertes ajánlattevőként a legalacsonyabb vállalási árat kínáló FEJÉR-

B.Á.L Építő és Szolgáltató Zrt-vel megkötni a szerződést. 

 

Pálffy Károly: 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: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

299/2017. (X.06.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicskei Járási Hivatal építésével összefüggő kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a „Bicskei Járási Hivatalhoz út- és parkolóépítés, parkoló térvilágítás kivitelezési munkái” 

tárgyú ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat megismerte, 

2. nyertes ajánlattevőként a legalacsonyabb vállalási árat (nettó 19.683.484,- Ft) kínáló 

FEJÉRB. 

Á.L Építő és Szolgáltató Zrt-t kiválasztja, 

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. sz. mellékletében szereplő szerződéstervezet 

aláírására, 

4. a kivitelezési munkálatok fedezetét a 2017. évi költségvetésében, a 29. sz melléklet 11. 

pontjában erre a célra megjelölt összeg felhasználásával biztosítja. 

 

 

Határidő:  2018. március 31. 

Felelős:  polgármester 

 

299/2017. (X.06.) határozat melléklete e jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

3. Napirend:  

Bicske, Kossuth téri Spar parkoló használati megállapodásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatásul elmondja, hogy a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően az üzlet működéséhez szükséges parkolókat biztosítani. Tekintve, 

hogy az üzletet magába foglaló ingatlanon a vásárlók részére már nem lehetett parkolóhelyeket 

kialakítani, így ezek a város tulajdonában lévő közterületen kerültek kialakításra. A 

megállapodás határozott időre szólt, a tárgyalások eredményeként egy további, 15 éves 

határozott idejű használati megállapodás körvonalazódott, amely biztosítja az üzlet további 

működését, de nem jelent kizárólagos használatot a közterületi parkolók vonatkozásában. 

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: 
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300/2017. (X.06.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicske, Kossuth téri Spar parkoló használati megállapodásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. támogatja a bicskei 1581/2 hrsz-ú ingatlanon működő élelmiszerbolt parkoló 

igényének biztosítását a tulajdonában lévő bicskei 1582 hrsz-ú (Kossuth tér) 

ingatlanon lévő parkoló használatával. 

2. a parkoló használatára vonatkozó használati megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza 

a polgármestert a használati megállapodás aláírására. 

3. felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodásban rögzített munkák, 

fejlesztések megrendelésére. 

 

Határidő:  2017. október 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

300/2017. (X.06.) határozat melléklete e jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a jelenlévőknek a rendkívüli ülésen való részvételüket. 

 

7 óra 40 perckor bezárja a képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülését.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


