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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. november 8. 8.30 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Bárányos József képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

dr. Hatos Ágnes ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Stefanisné Janek Réka médiareferens 

Kósa László Városi TV 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

Komjáthy Péter Bicskei TC klubigazgató 

 

 

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

Megállapítja, hogy 8 fővel határozatképes a testület. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 

képviselő-testületi ülésen nincs jelen Bárányos József, Heltai Zsolt, Igari Léna, Máté János 

Szilárd. Bárányos József és Máté János Szilárd képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt 

venni az ülésen. 

Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Kéri, 

aki elfogadja a napirendet, 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 
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Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

330/2017. (XI.8.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2017. november 8-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 8-i rendkívüli, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1. A Belügyminisztériummal kötött támogatási szerződés módosításának 

kezdeményezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Tulajdonosi hozzájárulás a BTC „Telephely korszerűsítési program” 

pályázatához 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) finanszírozáshoz szükséges 

védőnői körzetek módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Határidő:  2017. november 8. 

Felelős:  polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

A Belügyminisztériummal kötött támogatási szerződés módosításának 

kezdeményezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Módosító javaslattal él a határozati javaslatra 

vonatkozóan. Kéri módosítani a „Volt áruház helyén közpark kialakítására” szövegrészt 

„kialakításnak” szövegre való cseréjét, valamint a „bontási tervek előkészítés” szövegrész 

pontosítást az ingatlan helyrajzi számának feltűntetésével, mely 1580/2. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót dr. Bourgla Ossamah képviselőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi az utolsó tétellel kapcsolatban, hogy miért nem sikerül 

megállapodni továbbra sem a tulajdonosokkal. 

 

Pálffy Károly: ismerteti, hogy a hivatal a vételi ajánlatát az igazságügyi ingatlanforgalmi 

értékbecslő által meghatározott árak alapján tett vételi ajánlatot, melyet nem fogadtak el. A 

kisajátítási eljárás folyamatában a kisajátítást végző Kormányhivatal által megbízott szakértő 
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szintén olyan árakat határozott meg albetétenként, mint a hivatal által felkért szakértő. 

Elmondja, hogy egy kisajátítási tárgyaláson vettek részt, amikor is egy tulajdonossal sikerült 

egyeztetniük. Jelenleg egy bérlő jelezte azt, hogy szeretne másik bérleményt kapni a városban 

cserehelyiségként. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi, hogy nem lehetne-e azt az épületet olyan állapotba hozni, 

mellyel az megfelelne a városképnek. 

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy amikor elindították a kisajátítási eljárást, vállalták azt is, hogy 

a jogszabályok alapján 15 évig azzal a funkcióval működtetik majd, amivel az eljárást 

megindították.  

 

Ivanics Imréné: jelzi, hogy pontosítani szeretné, hogy a határozati javaslatban a módosított 

feladat oszlopában három X szerepel az ingatlan helyrajzi számánál. 

 

Pálffy Károly: jelzi, hogy a módosító javaslata erre vonatkozott. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy az ingatlan helyrajzi száma 1580/2. 

 

Pálffy Károly: nincs több hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot a 

módosításokkal, 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: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

331/2017. (XI.8.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Belügyminisztériummal kötött támogatási szerződés módosításának 

kezdeményezéséről 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2006/2015 (XII.29.) Kormányhatározatban 

foglalt 300 millió forint támogatási összegről szóló felosztását az alábbiak szerint 

kezdeményezi: 

 

Eredeti feladat Eredeti összeg Módosított feladat Módosított összeg 

2.1.1 BTC 
labdarúgópálya 
fejlesztése 

100.000.000,- Ft 2.1.1. BTC 
labdarúgópálya 
fejlesztése 

128.500.000,- Ft 
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2.1.2 Csabdi út és 
környékének 
közlekedésbiztonsági 
fejlesztése 

50.000.000,- Ft 2.1.2 Csabdi út és 
Arany János utca 
közterület felújítás 

  62.321.367,- Ft 

2.1.3. Volt áruház 
helyén közpark 
kialakítása, bontásra 
való előkészítése 

150.000.000,- Ft 2.1.3. Volt áruház 
helyén közpark 
kialakításának 
előkészítése, a 
Bicske 1581/1 hrsz-ú 
ingatlanon társasház 
megvásárlása, 
bontásra való 
előkészítése, bontási 
tervek elkészítése és 
a 1580/2 hrsz 
ingatlan 
megvásárlása 

109.178.633,- Ft 

Összesen: 300.000.000,- Ft  300.000.000,- Ft 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés 

módosítása érdekében szükséges tárgyalásokat lefolytassa, a szerződésmódosítást 

kezdeményezze, azzal kapcsolatban minden jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást 

megtegyen. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2.1.1 feladat megvalósítása 

érdekében a melléklet szerinti megállapodás aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület a BM támogatás felhasználása tárgyában korábban meghozott 

8/2016. (I.15.), valamint a 330/2016. (XI.10.) számú határozatait hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: 2017.11.30. 

Felelős: polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

2. Napirendi pont 

Tulajdonosi hozzájárulás a BTC „Telephely korszerűsítési program” pályázatához 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a tulajdonosi hozzájárulás kiadását, 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: 

 

332/2017. (XI.8.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a BTC „Telephely korszerűsítési program” 

pályázatához 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicskei Torna Club, Magyar Labdarúgó Szövetség „Telephely korszerűsítési program” 

című felhívására benyújtott pályázatát támogatja, annak megvalósításával a Bicske  

526/33 hrsz-ú ingatlanon egyetért. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához, fenntartásához szükséges 

jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye.  

 

Határidő: 2017.11.08. 

Felelős: polgármester 

 

 

3. Napirendi pont 

A NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) finanszírozáshoz szükséges védőnői 

körzetek módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, 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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333/2017. (XI.8.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) finanszírozáshoz szükséges 

védőnői körzetek módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői körzetek módosítását a melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2017.11.08. 

Felelős: polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a jelenlévőknek a rendkívüli ülésen való részvételt és 8.45-kor 

bezárja a képviselő-testület ülését.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 
 


