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. október 25. 8.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő (távozik 8.51 órakor)
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
Igari Léna 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
Stefanitsné Janek Réka médiareferens
Soós Attila ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Kósa László Bicske Városi TV
Tóth György Bicske Városi TV
Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője
Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nkft. igazgatója
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nkft. gazdasági igazgatója
Börcs Krisztina könyvvizsgáló
Bedi Andrea Székesfehérvári Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettes

Pálffy Károly: Tisztelettel köszönt mindenkit a képviselő-testület soros, nyílt ülésén.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. A testületi ülésen nincsenek
jelen: dr. Bourgla Ossamah, Heltai Zsolt és Igari Léna képviselők. A kiküldött napirendi pontok
módosítását javasolja. Kéri, hogy a Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és
tereprendezésről, valamint a Székesfehérvári Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének
(2017-2022) véleményezéséről szóló előterjesztéseket vegyék előre.
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Megkéri a képviselőket, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirendi pontokhoz. Nincs
hozzászólás, ezrét kéri, hogy aki a napirendi pontok módosításával egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
301/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. október 25-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 25-i soros, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről
Előterjesztő: polgármester
2. A Székesfehérvári Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének (2017-2022)
véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
4. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
5. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
6. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
7. Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
8. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális
Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
9. Székesfehérvári Tankerületi Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
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10. A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány
önkormányzat által történt finanszírozásának elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
11. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
12. A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
13. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester

és

Szolgáltató

Kft.

2017.

I.

féléves

14. A Bicske Építő Kft. 2017. I. féléves beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
15. Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről
Előterjesztő: polgármester
16. Arany János emléknap megszervezéséről
Előterjesztő: polgármester
17. A 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
18. Bicske Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
19. TDM szervezethez való csatlakozási szándékról
Előterjesztő: polgármester
20. A Bicskei Torna Club tulajdonosi hozzájárulás kéréséről
Előterjesztő: polgármester
21. Az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
22. Bicske Városi Óvoda óvodai csoportok maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről
Előterjesztő: polgármester
23. Veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról
Előterjesztő: polgármester
24. Képviselői bejelentések
Határidő: 2017. október 25.
Felelős: polgármester
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1. Napirendi pont
A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére és egyúttal jelzi, hogy
személyes érintettsége miatt a szavazás alóli felmentését kéri.
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki támogatja
Pálffy Károly szavazásból történő kizárását, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat
mellett a következő határozatot hozta:
302/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pálffy Károly polgármester döntéshozatalból történő kizárása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Pálffy Károly polgármestert a
306/2017. számú, „A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről”
szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja.
Határidő: 2017. október 25.
Felelős: jegyző
Fritz Gábor: kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendről is szavazzanak. Kéri, hogy
aki a határozati javaslatot támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
303/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Járási Hivatalhoz kapcsolódó kerítésépítés tárgyú ajánlatkérésre beérkezett
ajánlatokat megismerte,
2. nyertes ajánlattevőként a legalacsonyabb vállalási árat (nettó 7.872.460,- Ft) kínáló
Fejér-B.Á.L 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 19.
pontjában megjelölt összeg felhasználásával, átcsoportosításával biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Napirendi pont
A Székesfehérvári Tankerületi
véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester

Központ

Fejlesztési

Tervének

(2017-2022)

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Köszönti Bedi Andreát a Tankerületi Központ
szakmai igazgató helyettesét. Elmondja, hogy a napirendi pontot a képviselő-testületi ülését
megelőzően a Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta, megadja a szót a bizottság elnökének.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a bizottsági ülésen részletes egyeztetésre került sor,
melynek során több fontos kérdést sikerült megvitatniuk, példaként említi a tehetséggondozást,
a felújításokat, a romaintegráció kérdését Bicskén, mely a tankerületi integrációs program
kiemelkedő pontja. Ismerteti, hogy a javaslataikat, kiegészítéseiket szóban megtették.
Tájékoztatásul elmondja, hogy ez a dokumentáció, melyet kézhez kaptak egy állomása a
központ működésének és a tankerület partnereivel való kapcsolatnak is. Elmondja, hogy ezt a
dokumentációt a képviselő-testületen kívül az összes intézményvezető is megkapta, így egy
nagyszabású együttműködésre kerül sor. Intézményvezető-helyettesként köszönetet mond a
tankerület valamennyi dolgozójának a jó munkakapcsolatért.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy a Humánerőforrások
Bizottsága támogatja-e a határozati javaslatot.
Sulyokné Guba Judit: igennel válaszol.
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező, ezért kéri,
hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
304/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Székesfehérvári Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének (2017-2022)
véleményezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Tankerületi Központ
Fejlesztési Tervével kapcsolatosan a következő döntést hozza:
1. a Képviselő-testület a Székesfehérvári Tankerületi Központ Fejlesztési Tervét megismerte,
2. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület, illetve a
Humánerőforrások Bizottság véleménye alapján az önkormányzat nevében tegye meg a
véleménynyilvánítást, javaslattételt a fejlesztési terv módosítandó részeinek korrekciójára,
javítására vonatkozóan.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Iványi Ferenc Tivadarné és Bárányos József képviselők elhagyják a testületi ülést 8.51-kor.
Pálffy Károly: mielőtt ismertetné az előterjesztést jelzi, hogy a képviselő-testület üléséről
távozott Iványi Ferenc Tivadarné képviselő asszony, aki arról tájékoztatta, hogy egy ellenőrzés
zajlik az intézményében, ezért el kell, hogy menjen. Továbbá Bárányos József is távozott a
teremből, így a testület 7 fővel határozatképes. A napirend pont kapcsán megadja a szót
hozzászólásra a képviselő-testület tagjainak. Nincs kérdés és hozzászólás, ezért kéri, hogy aki
elfogadja a beszámolót, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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305/2017. (X.25.) 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. október 25.
Felelős: polgármester

4. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Mivel nincs hozzászólásra jelentkező, kéri, hogy aki
elfogadja a beszámolót, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
306/2017. (X.25.) 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. október 25.
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
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Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést mindhárom
bizottság tárgyalta és támogatta. Ezt követően megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

6. Napirendi pont
Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, és elmondja, hogy minhárom bizottság tárgyalta és
támogatta az előterjesztést. Jelzi, hogy Bárányos József képviselő visszatért az ülésre, ezt
követően megnyitja a napirend felett a vitát és megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselő
asszonynak.
Bárányos József képviselő visszatér az ülésre 8.56-kor.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy összesen 370,- Ft-ról van szó a nyersanyagköltséget
tekintve, mely összeg nem emelkedett, csak négy részre kellett visszaosztani.
Pálffy Károly: megköszöni a kiegészítést és megerősíti az elhangzottakat, elmondja, hogy nem
változik a térítési díj mértéke a bölcsődében. Nem lát több jelentkezőt, ezért kéri, hogy
szavazzanak. Jelzi, hogy a testületnek először egy határozatot, majd azt követően egy rendeletet
kell elfogadnia. Kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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307/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Bölcsődei Szakmai Egység
bölcsődei étkezés nyersanyagköltség megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Egyesített
Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységre
vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg:
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység étkezés
nyersanyagköltsége:
Nyersanyagköltség Ft (nettó)
Intézmény

Egyesített Családsegítő
és Gondozási Központ –
Kapcsolat
Központ
Bölcsődei
Szakmai
Egység

Reggeli

Tízórai

Ebéd

80

35

185

Uzsonna

70

Összesen

370

Határidő: 2017. október 25.
Felelős: jegyző

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a rendeletet elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete
az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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7. Napirendi pont
Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti, hogy a Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról szóló
napirend kapcsolódik az előzőekben tárgyaltakhoz, mert az elfogadott módosításokat a Városi
Konyha alapító okiratában is át kell, hogy vezessék. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak. Jelzi, hogy először az alapító okitart módosításáról
kell szavazniuk, majd a Városi Konyha egységes szerkezetű alapító okiratának jóváhagyásáról
kell szavazniuk. Kéri, hogy aki a módosítást támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
308/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról
1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal fogadja el
Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosító tervezetét:
Módosító okirat
A Bicske Városi Konyha a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017.
augusztus 22. napján kiadott, 205/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.4. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

3

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

4

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

5

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

6

107051

Szociális étkeztetés

7

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményben

8

10

9

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Bicske, 2017. __________
P.H.
Pálffy Károly
polgármester
2. Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására, továbbá felkéri a
polgármestert, hogy a Bicske Városi Konyha Alapító Okiratának módosítását a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi
nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg.
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Városi Konyha egységes
szerkezetű alapító okiratát jóváhagyja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
309/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Városi Konyha egységes szerkezetű alapító okiratának jóváhagyásáról
1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal
jóváhagyja Bicske Városi Konyha egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
tervezetét:
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bicske Városi Konyha
alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
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1.2.

1.1.1. megnevezése: Bicske Városi Konyha
A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2060 Bicske, Rózsa utca 1.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Bicske Városi Óvoda (étkező és tálaló)

2060 Bicske, Árpád utca 13.

2

Bicske Városi Óvoda József Attila Utcai 2060 Bicske, József Attila utca 9.
Tagóvodája (étkező és tálaló)

3

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2060 Bicske, Apponyi Albert utca 2/A.
(étkező és tálaló)

4

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola Szent István Úti Épület
(étkező és tálaló)

5

Bicskei József Attila Általános Iskola És 2060 Bicske, Hősök tere 5/b.
Speciális Szakiskolája (étkező és tálaló)

6

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
Telephelye (étkező és tálaló)

2060 Bicske, Prohászka Ottókár utca 3.

Székesfehérvári SzC Fejér Megyei
Vajda János Gimnázium és
Szakközépiskola (étkező és tálaló)

2060 Bicske, Kossuth tér 3.
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2060 Bicske, Szent István út 42.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.
2.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. július 1.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat
2.2.2. székhelye:2060 Bicske, Hősök tere 4.

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Bicske Városi Óvoda
2060 Bicske, Árpád utca 13.

1

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.

4.1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása. A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban:
Gyvt. – 21. §-a szerinti gyermekétkeztetés, 21/A. § – 21/C. § szerinti intézményi
gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, továbbá a
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szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása. A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában foglalt étkeztetés biztosítása, valamint az
intézmények dolgozói részére és a közigazgatási terület lakosai számára az életkori
sajátosságoknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő minőségű és
mennyiségű elkészítése.
4.2.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
841117
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A költségvetési szerv a működési területén ellátja az általános iskolás, óvodás gyermekek
napközbeni étkeztetését, szociális étkeztetést és a nappali ellátásban történő étkeztetést,
valamint a felsoroltakkal összefüggésben munkahelyi étkeztetést. Szabadkapacitása
terhére vendégétkeztetést végezhet.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
3 049010
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
4 081071
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
5 104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
6 107051
Szociális étkeztetés
7 104030
Gyermekek napközbeni ellátása
104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
8
intézményében
9 104036
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bicske Város Önkormányzata
teljes közigazgatási területe
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenysége felső határa a
módosított kiadási előirányzatok 20%-a.
4.4.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti nyilvános
pályáztatási eljárás alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év
meghatározott időre bízza meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
5.2.

1

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási
jogviszonyt szabályozó jogszabály
jogviszony
közalkalmazotti
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
jogviszony
törvény
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2
3

munkaviszony
megbízási jogviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Bicske
Városi Konyha ______________________napján kelt, ____________________ napjától
alkalmazandó _________________________ okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: Székesfehérvár, ____________________________
P.H.
Magyar Államkincstár
2. Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, továbbá felkéri a
polgármestert, hogy a Bicske Városi Konyha Alapító Okiratát a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban
történő átvezetése érdekében küldje meg.
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: polgármester

8. Napirendi pont
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális
Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy egy nagy lehetőség Székesfehérvár
számára, nemzetközi szintéren is meg tudja magát mutatni, így Bicskét és a megyét is sokkal
jobban megismerhetik a határon túl élő emberek. Megnyitja a napirend felett a vitát, és
hozzáteszi még, hogy a Humánerőforrások és a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság
tárgyalta és támogatta az előterjesztést. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
310/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális
Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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1.) támogatja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális
Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázatát.
2.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: 2017. október 25.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. - 10. Napirendi pont
Székesfehérvári Tankerületi Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány
önkormányzat által történt finanszírozásának elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: a következő két napirendi pontot javasolja egyben tárgyalni, mert mindkét
napirend elszámolásról szól. Elsőként a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére nyújtott
támogatás elszámolásáról szóló, a mádik pedig A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság
viharkárból keletkezett költségvetési hiány önkormányzat által történt finanszírozásának
elszámolásáról.
Ismerteti az előterjesztéseket. Elmondja, hogy a két előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság
tárgyalta és támogatta az elszámolások elfogadását. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólásra jelentkező ezért kéri, hogy szavazzanak.
Kéri, hogy aki a Székesfehérvári Tankerületi Központ elszámolását támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
311/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Székesfehérvári Tankerületi Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Tankerületi Központ
részére nyújtott 200.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
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Határidő: 2017. október 25.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, hogy aki a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett
költségvetési hiány önkormányzat által történt finanszírozásának elszámolásáról szóló
előterjesztést támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
312/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány
önkormányzat által történt finanszírozásának elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság
viharkárból keletkezett 2 179 649,- Ft költségvetési hiányának önkormányzat által történt
finanszírozásról szóló elszámolását elfogadja.
Határidő: 2017.10. 25.
Felelős: polgármester
11. – 14. Napirendi pont
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. féléves beszámolójának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. I. féléves beszámolójának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
A Bicske Építő Kft. 2017. I. féléves beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
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Pálffy Károly: javasolja, hogy a képviselő-testület egyben tárgyalja
- a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadását,
- a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadását,
- Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. I. féléves beszámolójának
elfogadását, és
- a Bicske Építő Kft. 2017. I. féléves beszámolójának elfogadását.
Ismerteti, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokat az önkormányzat
képviselő-testülete ellenőrzi. A Kft-k a beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. Az
előterjesztéseket a Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Gazdálkodási bizottság a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő
és Szolgáltató Kft. 2017. I. féléves beszámolójához tett javaslatot. Javasolja a polgármester
felhatalmazását, hogy folytasson egyeztetéseket a víztermelőkút beruházásával kapcsolatban,
próbáljanak meg befektetőt találni. Megnyitja a napirendek felett a vitát. Megadja a szót,
Bárányos József képviselőnek.
Bárányos József: elmondja, hogy arra kérik polgármester urat, hogy tegyen meg mindent
annak érdekében, hogy a jelen formájában kihasználatlan vagyont tudják használni. Kéri a
képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a javaslatukat.
Pálffy Károly: megköszöni a kiegészítést és megígéri, hogy mindent megtesz annak
érdekében, hogy befektetőt találjon.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy ennek a cégnek az volt a feladata, hogy a lehetőségeket
aknázza ki, és most tart ott, hogy a bevizsgálás megtörtént.
Ivanics Imréné: javasolja, hogy kerüljön pályázat kiírásra a hasznosításra, üzemeltetésre
vonatkozóan, hogy egyáltalán látható legyen, hogy van-e érdeklődő, milyen befektetőkre
számíthatnak.
Pálffy Károly: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy minden lehetőséget meg fognak
vizsgálni annak érdekében, hogy termelő beruházását hozzanak létre.
További hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak.
Kéri, hogy aki a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolóját elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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313/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató
Nonprofit Kft. 2017. I. féléves beszámolóját 587 495e Ft mérlegfőösszeggel és 39 785e Ft
adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő: 2017. október 25.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, hogy aki a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017.
I. féléves beszámolóját elfogadását támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
314/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető
Nonprofit Kft. 2017. I. féléves beszámolóját 33 044e Ft mérlegfőösszeggel és 3 941e Ft adózott
eredménnyel elfogadja.
Határidő: 2017. október 25.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, hogy aki a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. I.
féléves beszámolójának elfogadását támogatja az elhangzott módosító javaslatokkal együtt, az
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
315/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. I. féléves beszámolóját 11
573e Ft mérlegfőösszeggel és -76e Ft adózott eredménnyel elfogadja,
2. felhatalmazza a polgármestert arra, hogy tegye meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy
minél előbb befektetőket találjanak az önkormányzati tulajdonban lévő
ásványvízkútban rejlő lehetőségek kihasználására
3. Javasolja pályázat kiírását a hasznosításra vonatkozóan.

Határidő: 2017. október 25.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, hogy aki a Bicske Építő Kft. 2017. I. féléves beszámolóját elfogadja
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
316/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2017. I. féléves beszámolójának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2017. I. féléves
beszámolóját 186 417e Ft mérlegfőösszeggel és 3 618 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
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Határidő: 2017. október 25.
Felelős: polgármester
Dr. Balogh Gyula, Szoboszlai Enikő és Börcs Krisztina 9.06-kor távoznak az ülésről.

15. Napirendi pont
Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy az előterjesztést a
Humánerőforrások bizottsága tárgyalt és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak.
Bálint Istvánné: ismerteti, hogy a bizottsági ülésen az volt a javaslata, hogy a határozati
javaslatot egészítsék ki azzal, hogy a december 16-i rendezvényt egészítsék ki Adventikoncerttel, amit a Művészeti iskola fog tartani. Ezen kívül a bizottsági ülésen felvetődött az is,
hogy a Katolikus egyház a december 9-i napon egy gyermekkoncertet biztosít. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot ezekkel a kiegészítésekkel fogadják el.
Pálffy Károly: nem lát több hozzászólásra jelentkezőt, ezért alpolgármester asszonynak, illetve
a bizottságnak a javaslatával kiegészítve teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. Kéri, hogy
aki támogatja azt, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
317/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az adventi ünnepkörhöz, gyertyagyújtáshoz kapcsolódó városi karácsonyt megszervezi.
2. Felkéri az iskolák és az óvoda vezetőjét, valamint az egyházak vezetőit, hogy a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően legyenek részesei az ünnepségnek az alábbiak szerint:
 Az ünnepség helyszíne: Hősök tere
 Az ünnepségek időpontjai:
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- GYERTYAGYÚJTÁS I. (péntek) - december 1. 10:30 –– közreműködik a Szent László
Általános Iskola
- Színnel-Lélekkel Művészeti Egyesület adventi kiállítása - december 1. 18.00- Fiatalok Háza
- GYERTYAGYÚJTÁS II. (szombat) - december 9. 14:00 - Adventi forgatag –
közreműködnek a bicskei oktatási intézmények; - A katolikus egyház szervezésében
gyermekkoncertre kerül sor.
- GYERTYAGYÚJTÁS III. (péntek) - december 15. 10:30 -– közreműködik a Bicskei Városi
Óvoda
- Fiatalok Háza (szombat) - december 16. 16:00 –– Adventi koncert - közreműködik a Bicskei
Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola
- GYERTYAGYÚJTÁS IV. (péntek) - december 22. 10:30 –– közreműködik a Bicskei
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola.
3. Felkéri a Petőfi Művelődési Központot az adventi vásár és az ünnepség előkészítésére, a
teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. A
Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján
készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.
4. 2017. december 10. (vasárnap) napjára „Adventi úszóversenyt” hirdet, amelynek
koordinálására felkéri Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt.
5. Felkéri a bicskei oktatási intézményeket a Város Karácsonyfája díszeinek elkészítésére, és
meghívja az adventi kirakodóvásáron való részvételre, amelyekhez az alapanyagok
beszerzésére 30.000,-Ft/intézményegység összeget biztosít. Az alapanyagra kapott
pénzösszeg felhasználásáról az oktatási intézményeknek november 30-ig kell elszámolniuk.
6. A városi díszkivilágítás felszerelésére - 2017. december 1-jéig - felkéri a Bicskei Gazdasági
Szervezetet. A díszkivilágítás felszerelésével kapcsolatban felmerülő költségek a Bicskei
Gazdasági Szervezetet terhelik.
7. A város adventi dekorációjának elkészítésével - a Petőfi Művelődési Központ
szakembereinek és a Bicskei Gazdasági Szervezetet munkatársainak a bevonásával megbízza dr. Lovasné Báder Katalint, a Humánerőforrások Bizottság tagját.
8. Az ünnepséghez kapcsolódó költségekre az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő
összeg terhére 700.000,-Ft keretösszeget biztosít.

Határidő: 2017. december 17.
Felelős: polgármester
Nagy Attila távozik az ülésről 9.09-kor.

16. Napirendi pont
Arany János emléknap megszervezéséről
Előterjesztő: polgármester
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Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Humánerőforrások és a
Gazdálkodási bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a
vitát. Nincs hozzászólásra jelentkező, ezért kéri, hogy szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
318/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Arany János emléknap megszervezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Arany János emléknap
megszervezését, és a program költségeire bruttó 400.000,- Ft összeget biztosít a Bicskei
Egységes Művelődési Központ és Könyvtár részére Bicske Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére.
Határidő: 2017. november 8.
Felelős: polgármester

17. Napirendi pont
A 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a
Humánerőforrások és a Gazdálkodási bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend
felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
319/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertet az előterjesztésben szereplő
programtervezet szerint rendezi meg,
2. a rendezvény bevételeit jótékonysági célra, rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy
(személyek) megsegítésére fordítja,
3. felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a
rendezvény előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására
 plakátok, szórólapok, figyelemfelkeltő tabló előkészítése
 műsorvezetői forgatókönyv elkészítése, műsorvezetés biztosítása
 adományszelvények, meghívó elkészíttetése, meghívók postázása
 adománylevelek elkészítése, ajándékok megvásárlása.
4. a 3. pontban felsorolt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 200.000,- Ft-ot
biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés dologi kiadásai terhére.
5. a fentiek mellett a 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert
adománygyűjtését bruttó 300.000,- forinttal támogatja, melyre Bicske Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet.
6. elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését.
7. Ad hoc bizottság létrehozását határozza el.
8. Az ad hoc bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
 Bálint Istvánné alpolgármester asszony
 Sulyokné Guba Judit Humánerőforrások Bizottság elnöke
 Iványi Ferenc Tivadarné Város- és Vállakozásfejlesztés Bizottság elnöke
 Bárányos József Gazdálkodási Bizottság elnöke
9. Felhatalmazza az ad hoc bizottságot a jótékonysági újévköszöntő koncert bevételének a
rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy (személyek) közötti elosztására.
Határidő: 2018. 01.06.
Felelős: polgármester

18. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztést a
Gazdálkodási, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta és támogatta.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs
hozzászólásra jelentkező, ezért éri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja a 2018. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyását, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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320/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2018.évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési
tervét a mellékleteivel együtt jóváhagyja.
Az ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2017. október 25.
Jegyző

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

19. Napirendi pont
TDM szervezethez való csatlakozási szándékról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a TDM szervezethez való csatlakozást, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
321/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: TDM szervezethez való csatlakozási szándékról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. csatlakozni kíván a „Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület” regisztrált
szervezethez a TOP- 1.2.1.-15-FE1-2016-00021 „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” projekt megvalósítása érdekében
2. felhatalmazza a polgármestert
kötelezettségvállalások aláírására.

a

szükséges

további

jognyilatkozatok

és
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Határidő: 2017. 11.30.
Felelős: polgármester

20. Napirendi pont
A Bicskei Torna Club tulajdonosi hozzájárulás kéréséről
Előterjesztő: polgármester
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 hozzájárulást, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:

322/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Bicskei Torna Club tulajdonosi hozzájárulás kéréséről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. támogatja és hozzájárul, hogy a Bicskei Torna Club a Bicske, Kerecsendi Kiss Márton
u. 2. alatt lévő sporttelep bővítése érdekében szükségessé vált, a szomszédos
közterületen, magántulajdonban álló, lebontott gépjárműtároló helyett a bicskei 4209/69
hrsz-ú közterületen 1 db új gépjárműtárolót építsen.
2. az 1. pont szerinti gépjárműtároló könnyűszerkezetes kialakításban, a meglévő tárolók
sorába, a mellékelt helyszínrajzon jelölt helyre épülhet, velük azonos formai
kialakítással. A kivitelezés költségeit a Bicskei Torna Club viseli. A felépítmény
magántulajdonba kerül, az alatta lévő földrészlet – közterület – után a felépítmény
tulajdonosa a mindenkor hatályos közterület-használati díjat köteles fizetni.
3. kizárja, hogy a ráépítés engedélyezésével a Bicskei Torna Club, vagy a felépítmény
jövőbeli tulajdonosa ráépítés jogcímén követeléssel éljen az önkormányzat felé.
4. felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására.
Határidő: 2017. október 25.
Felelős: polgármester

25

21. Napirendi pont
Az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Város- és
Vállalkozásfejlesztés, valamint a Gazdálkodási bizottság tárgyalta. Tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy a Gazdálkodási bizottság kérte a hivatalt, hogy egyeztesse a határozati javaslat 10.
pontjában foglaltakat a képviselő-testületi ülésig. Ismerteti, hogy a Város- és
Vállalkozásfejlesztés bizottság pedig javasolta egyeztetés lefolytatását a vasúttal, annak
érdekében, hogy a vasút területét parkolóként használhassa a város, illetve az egyházak
vezetőivel is, hogy legyen egységes a parkolás a temetők előtt, valamint kérte, hogy a határozati
javaslatban szereplő változások a helyi lapban, illetve a honlapon is jelenjenek meg. Megnyitja
a napirend felett a vitát. Megadja a szót Ivanics Imréné képviselő asszonynak.
Ivanics Imréné: elmondja, hogy a határozati javaslat 10. pontja a Kodály utca közlekedési
rendjének a változtatását javasolja. A rendőrségtől kértek állásfoglalást erre vonatkozóan.
Elmondja, hogy a rendőrség leírta ugyanazt a véleményét, ugyanakkor az utolsó pontban azt
fogalmazta meg, hogy észrevételezi, hogy a Kodály Zoltán utcában a jelenlegi forgalmi rend,
illetve keresztező utak alárendelése a Kodály Zoltán utcának sem véleményezhető negatív
elemekkel közlekedésbiztonsági szempontokból. Ismerteti, hogy közvéleménykutatást végzett,
melynek során szakemberek, ott lakók és arra közlekedők véleményét kérdezte meg. 13 esetből
1 esetben azt a választ kapta, hogy nem tud állást foglalni, 1 vélemény volt a jobbkezes utcák
mellett és a többi vélemény pedig amellett volt, hogy a Kodály Zoltán utca kapjon elsőbbséget.
A lakossági vélemények, valamint a rendőrségi véleményt figyelembe véve javasolja, hogy a
Kodály Zoltán utca Apponyi utcáig tartó része kapjon elsőbbséget az őt keresztező kis utcákkal
szemben. Tehát az Apponyi utcától északra eső rész. Javasolja a képviselő-testület tagjainak,
hogy fontolják meg és támogassák a lakók kérését.
Pálffy Károly: megadja a szót Bárányos József képviselőnek.
Bárányos József: megköszöni a szót. Elmondja, hogy az előterjesztés 21. pontjához, a Jókai
utcai várakozáshoz szeretne néhány mondatot hozzáfűzni. Hangsúlyozza, hogy az előterjesztés
minden mondatával egyetért, mert véleménye szerint az évek alatt kialakult egy áldatlan állapot.
A problémát az okozza, hogy ide parkolnak le azok, akik valamelyik temetőben látogatást
tesznek, illetve nagyon sokan parkolnak azok közül is, akik bejárnak vagy Tatabányára vagy
Budapest felé és így a Jókai utca bejáratánál egy olyan közlekedési helyzet alakult ki, hogy a
parkoló autók miatt gyakorlatilag a közszolgáltatások ellátása rendkívül bizonytalanná vált. Az
már több esetben fordult elő, hogy például a szemétgyűjtő autó nem tudott bekanyarodni. Az is
előfordult már, hogy a mentőautónak nagyon nehezen tudott befordulni. Hál Isten az még nem
fordult elő, hogy egy tűzoltó autó ne tudott volna bemenni, de mindenképpen ezt a helyzetet
rendezni kell. A város a katolikus egyházzal együttműködve a Jókai utcának a temető felőli
oldalán egy kb. 40-50 autó parkolását lehetővé tevő parkolót alakított ki, melyet gyakorlatilag
most senki nem használja, mert a Jókai utca felső 30 méteres szakaszában parkolnak, sok
esetben úgy, hogy a teljes járdát is elfoglalják, illetve a vasúti töltés és a katolikus temető
kerítése között mind a két oldalon. A javaslat szerint, a Jókai utcában a 12. számig az utca
mindkét oldalán „Várakozni tilos” -táblákat fogunk elhelyezni, illetve „Várakozni tilos”-táblát
fogunk elhelyezni a vasúti töltés oldalán, így gyakorlatilag csak a temető felőli oldalon lehet
várakozni. Hangsúlyozza, hogy felelős városvezetőként úgy gondolják, kötelességük
biztosítani egyrészt a Jókai utca megközelíthetőségét, másrészt pedig baj esetén azt, hogy akár
egy mentőautó, akár egy tűzoltóautó zavartalanul tudjon ott közlekedni.
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Pálffy Károly: megadja a szót Ivanics Imréné képviselő asszonynak.
Ivanics Imréné: kéri a képviselő-testületet, hogy vizsgálják meg azt, hogy mit tudnak tenni
annak érdekében, hogy a temetőbe vagy temetésre érkezők parkolását hogyan tudnák
biztosítani. Véleménye szerint el kellene azt érniük, hogy az állomásra érkezők máshol
parkoljanak, mint azok, aki temetésre érkeznek.
Pálffy Károly: elmondja, hogy az alsó parkolót tudnák használni azok, aki a vasúti közlekedést
választják és hosszabb ideig várakoznak azon a szakaszon.
Bárányos József: ismételten szót kér. Elmondja, hogy az előterjesztésben szó volt arról, hogy
a vasúti területen esetlegesen hol lehet parkolni. Megfontolásra javasolja, hogy a kisállomás
épülete mellett van egy nagy füves rész, mely a bekötő útról megközelíthető lenne. Felkéri a
polgármestert, hogy a vasúttársaság vezetővel vegye fel a kapcsolatot és vizsgálják meg a
lehetőségeket.
Pálffy Károly: ígéretet tesz arra, hogy megkeresi a MÁV illetékeseit, hogy hogyan tudnának
parkolási lehetőséget biztosítani azok számára, akik a vasúti közlekedést választják. Nincs több
hozzászólás, ezért jelzi, hogy Ivanics Imréné képviselő asszony módosító javaslatával teszi fel
szavazásra a határozati javaslatot. Megkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a 10. pont
módosításával és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
323/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének
felülvizsgálatáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Bicske, Arany J. utca – Prohászka O. utca kereszteződésébe 1 db domború
forgalomtechnikai tükör kihelyezését kezdeményezi.
2. Bicske, Kisfaludy u. – Madách utca (rendőrség) kereszteződésébe 1 db domború
forgalomtechnikai tükör kihelyezését kezdeményezi.
3. Bicske, Kisfaludy u. 50. és a Sárközi-árok közötti szakaszon, a meglévő, KRESZ 26. §
(6) bekezdés szerinti 30 km/h sebességkorlátozást a KRESZ 30. ábra szerinti
sebességkorlátozó táblával biztosítja a jövőben.
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4. Bicske, Prohászka O. utcában – a József Attila utca – Vörösmarty utca közötti szakaszon
– a meglévő, KRESZ 26. § (6) bekezdés szerinti 30 km/h sebességkorlátozást a KRESZ
30. ábra szerinti sebességkorlátozó táblával biztosítja a jövőben.
5. Bicske, Rákóczi utcában a KRESZ 30. ábra szerinti jelzőtábla kihelyezésével 30 km/h
sebességkorlátozást vezet be.
6. Bicske, Arany J. utca teljes szakaszára a KRESZ 30. ábra szerinti jelzőtábla
kihelyezésével 30 km/h sebességkorlátozást vezet be.
7. Bicske, Jakab utca meglévő 40 km/h sebességkorlátozást 30 km/h sebességkorlátozásra
módosítja.
8. Bicske, Arany J. utca – Jakab utca kereszteződésében az elsőbbségi viszonyok
változását, a Jakab utca forgalmát „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) jelzőtábla
kihelyezésével biztosítja az Arany J. utcai forgalom elsőbbségét.
9. Bicske, Kossuth tér 8. előtt a megállási tilalmat várakozási tilalomra módosítja, KRESZ
61/c ábra kiegészítő tábla kihelyezésével biztosítja az üzlet árufeltöltéséhez a rakodási
lehetőséget.
10. Bicske, Kodály Z. utca forgalmi rendjét módosítja a következőképpen: az Apponyi
utcától észak felé eső keresztező utakat alárendeli a Kodály Zoltán utcának.
11. Bicske, Ady E. utca – Bem J. utca kereszteződésébe 5 t súlykorlátozó táblát (KRESZ
38. ábra) helyez ki.
12. Bicske, Lehel köz – Szarka János tér találkozásánál pótolja az egyirányú forgalmú út
(KRESZ 104. ábra) jelzőtáblát, továbbá a táblacsoportot kiegészíti egy 7,5 t
súlykorlátozó (KRESZ 38. ábra) jelzőtáblával.
13. Bicske, Bem J. utca Szt. László utca kereszteződésében pótolja a 30 km/h
sebességkorlátozás (KRESZ 30. ábra) jelzőtáblát, valamint a Bem J. utca 14. előtt
elhelyezett súlykorlátozó jelzőtáblát áthelyezi a csomópontban lévő táblacsoporthoz.
14. Bicske, Akácfa utcában, az Aradi vértanúk utca és a Rákóczi utca közötti szakaszon az
út mindkét oldalán megállási és várakozási tilalmat vezet be, melyet kiterjeszt az
útpadkára is.
15. Bicske, Tölgyfa utca 7. előtt kijelölt 2 db akadálymentes várakozóhelyet a társasházi
közösség kérésére és kihasználatlanság miatt megszünteti.
16. Bicske, Csákvári úton, a 013 hrsz és 026/2 hrsz földutak csatlakozásának környezetében
a Csúszós úttest (KRESZ 77. ábra) jelzőtábla kihelyezését kezdeményezi mindkét
forgalmi irányba.
17. Bicske, Kossuth téren – a Kossuth tér 8. és a József A. utcai csomópont közötti
szakaszon – az autóbuszok behajtásának tiltását (KRESZ 42/a ábra) kezdeményezi. A
jelzőtáblát a megjelölt útszakasz Bethlen G. utcai csomópontjában is ki kell helyezni.
18. Bicske, Jókai utca 2-12. házszám között az úttest mindkét oldalán – a padkára is
kiterjesztve – várakozni tilos (KRESZ 61. ábra) korlátozást vezet be, a 12-24 házszámok
között zúzottkővel fedett közterületen várakozóhelyet (KRESZ 110. ábra) jelöl ki.
19. Bicske, Prohászka O. utcában – a katolikus temető főbejárata és a Jókai utca közötti
szakaszon, a közúti felüljáró töltéslába melletti szakaszon várakozni tilos (KRESZ 61.
ábra) korlátozást vezet be.
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20. megbízza a polgármestert, hogy a végrehajtás előtt a rendőrség közlekedési
szakembereivel egyeztesse a határozatban megfogalmazott forgalmirendváltoztatásokat.
21. a változásokhoz szükséges forgalomtechnikai eszközök, jelzőtáblák, szerelvények
beszerzésére bruttó 650.000,-Ft-ot biztosít keret jelleggel a 2017. évi költségvetés
dologi kiadásainak terhére.
22. a forgalmirend-változások végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok
betartása és a Bicskei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának ellenőrzése mellett –
megbízza a Bicskei Gazdasági Szervezetet és Komlós Kolos közlekedésépítő-útépítő
technikust.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
polgármester

22. Napirendi pont
Bicske Városi Óvoda óvodai csoportok maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Humánerőforrások bizottsága
tárgyalta és támogatta. Megadja a lehetőséget a képviselőknek a kérdezésre. Sulyokné Guba
Judit képviselő asszonynak adja meg a szót.
Sulyokné Guba Judit: tájékoztatásul elmondja, hogy az SNI-s gyermek, azaz a sajátos
nevelési igényű gyermek duplán számít a létszámban. Ismerteti, hogy a Katica csoportban 20+
1 SNI-s gyermek van, illetve a Pillangó csoportban is 3 SNI-s gyermek, akik 6-nak számítanak.
Elmondja, hogy a bizottság támogatta a határozati javaslatot.
Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki
támogatja a maximális csoportlétszám túllépését az óvoda Katica, illetve Pillangó csoportjában,
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
324/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Városi Óvoda óvodai csoportok maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda 2017/2018-as nevelési
évében az óvodai csoportok maximális csoportlétszámában történő túllépését az alábbiak
szerint engedélyezi:
Bicske Városi Óvoda - Katica csoport 21 fő
2060 Bicske Árpád u. 13.
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája - Pillangó csoport 26 fő
2060 Bicske Apponyi Albert utca 2/a.
Határidő: 2017. október 25.
Felelős: polgármester

23. Napirendi pont
Veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót
Bárányos József képviselőnek.
Bárányos József: elmondja, hogy a fák ügyében nyilatkozzon, hiszen ebben az utcában nőtt
fel, itt lakott 27 évig, ő kötődik ezekhez a fákhoz, de azt is tudomásul kell venni, hogy a fa is
csak egy élőlény, tehát megöregszik, megbetegszik, sérülések érik és eljön az a pillanat, amikor
meg kell fontolni, hogy ki kell vágni, mert esetleg balesetveszélyessé, életveszélyessé vagy
egyéb vagyoni elemekre veszélyessé válik. Ugyanakkor javasolja, hogy a közmeghallgatás
keretében kérjék ki a város lakóinak véleményét milyen javaslataik, elképzeléseik vannak a
fasorokkal, azok karbantartásával, pótlásával kapcsolatban.
Pálffy Károly: ismerteti, hogy ő maga is gyűjtötte óvodásként, kisiskolásként a
vadgesztenyéket ezek alatt a fák alatt. Elmondja, hogy érzelmileg ő is kötődik ezekhez a fákhoz,
de ezekben a fákban odvak is találhatók, melyek szintén veszélyessé teszik őket. Az elmúlt
években többször előfordult az, hogy darazsak költöztek be ezekbe az odvakba, melyek
különösen veszélyeztették a gyermekeket, hiszen a fák közvetlen közelében három iskola és
egy óvoda is működött. Több esetben kellett azonnali lépést tenni annak érdekében, hogy azokat
a veszélyes fákat, amelyek darázzsal lakottak voltak, ki kellett füstölni, illetve ki kellett vágni,
mert olyan méretű odvak is elfordultak ezekben a fákban. Elfogadja képviselő úrnak a javaslatát
és a közmeghallgatáson a lakosság véleményét kikéri a fakivágásokkal kapcsolatban. Megkéri
a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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325/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1 a nagyfokú balesetveszélyre tekintettel a Prohászka utcában 8 db kiszáradt gesztenyefa
kivágásához, valamint a kivágott fák pótlásához hozzájárul,
2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére,
3. a közmeghallgatáson a lakosság véleményét kikéri a fakivágásokkal kapcsolatban.
Határidő: 2017. november 7.
Felelős: polgármester; jegyző

24. Napirendi pont
Képviselői bejelentések
Pálffy Károly: jelzi, hogy a napirendi pontok végéhez értek, a képviselői bejelentések
következnek.
Elsőként szeretné meghívni Bicske Város lakosságát 2017. november 4-én délután 17 órakor
az Emlékezés virágánál tartandó megemlékezésre, ahol csendes gyertyagyújtással emlékeznek
meg a forradalom leveréséről. Szabó Attila képviselő mond ünnepi beszédet.
Megadja a szót Máté János Szilárd képviselőnek.
Máté János Szilárd: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, valamint a lakosságot, hogy 2017.
október 3-án megöntötték a harangot. Elmondja, hogy többen is jelenvoltak. Megköszöni
Polgármester úrnak és Alpolgármester asszonynak is, hogy jelen voltak ezen az eseményen.
Elmondja, hogy a harangöntő mesterek megérkeztek a mai napon és a toronyban már készítik
elő a helyet az új harang számára, mely a holnapi napon érkezik meg Bicske városába. Köszöni
a város hozzájárulását a haranghoz. Véleménye szerint nem sok helyen tudják elmondani azt,
hogy a város önkormányzata, valamint a Református egyházközség közösen így ünnepli a
Reformáció ünnepét. Még egyszer megköszöni, hogy ez itt megvalósulhat. Október 28-án
délután 15 órakor kezdődik az az ünnepség, melynek keretében elhelyezésre kerül a toronyban
az új harang, mely kb. 1 óra múlva meg is szólal. Az ünnepségre szeretettel hívja és várja a
város képviselő-testületét, az önkormányzati dolgozókat, valamint a város lakosságát is. Az
ünnepséget követően szeretet-vendégséget tartanak, melyre szintén tisztelettel hív mindenkit.
Pálffy Károly: köszöni a tájékoztatást és örömét fejezi ki, hogy méltóképpen ünnepelheti a
város a Reformáció 500. évfordulóját.
Jelzi, hogy egy harmadik meghívót is szeretne átadni, mely Tessely Zoltán képviselő úrnak,
miniszteri biztosnak a meghívója. 2017. október 28-án délelőtt 10 órakor kezdődik Etyeken a
kerékpárút átadása. Jó idő esetén a kerékpárosok 10.30 körül érnek Bicskére és akkor kerül sor
itt helyben a kerékpárút átadására. Nagyon örül annak, hogy ez a kerékpárút megvalósulhatott
itt és a városok között. Elmondja, hogy már most nagyon sokan használják ezt a kerékpárutat,
és bízik benne, hogy ezt követően még többen fogják használni.
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Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak.
Bálint Istvánné: szeretné tájékoztatni Bicske lakosságát arról, hogy Kóczán Janika
támogatására szervezett gyűjtés összege a tegnapi nap folyamán megérkezett a családhoz.
370.025,- Ft-ot sikerült összegyűjteni, melyben benne van a Szent Mihály- napi rendezvényen,
az egyháznak, Imre atya által átadott adománya, valamint a város intézményei között tett
felhívás alapján összegyűlt pénzösszeg. A tegnapi napon ellátogattak a családhoz, ahol igazán
megható élményben volt részük, hiszen egy nagyon beteg, de nagyon jókedvű kisfiúval és
édesanyjával találkoztak, akiknek nagyon nagy szükségük van minden támogatásra. Köszöni
mindenkinek, aki ebben a gyűjtésben, támogatásban részt vett.
Pálffy Károly: megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselő asszonynak.
Sulyokné Guba Judit: szeretné felhívni a képviselő- testület figyelmét két tábla hiányára.
Javasolja, hogy vizsgálják meg azt, hogy a Kinizsi utca és a Csákvári utca kanyarulatába
helyezzenek el egy gömbtáblát. Véleménye szerint forgalmas az út és veszélyes a kanyar,
melynek belátását a gömbtábla segítene.
A másik bejelentése pedig az, hogy a Móricz Zsigmond utca végén lakók jelezték, hogy a
rakodási területnek a méhtelep felőli oldalánál eltűnt, vagy kidőlt egy 20 km/h-s korlátozó tábla.
Kéri, hogy azt pótolják.
Felkéri polgármester urat, tolmácsolva az ott lakók kérését, hogy a szállítmányozó cég és a
lakosok konfliktusainak rendezésében nyújtson segítséget.
Pálffy Károly: További hozzászólás és bejelentés hiányában megköszöni a jelenlévők
munkáját és a nyílt ülést 9.46-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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