JEGYZŐKÖNYV
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
soros, nyílt üléséről
Az ülés helye:

Bicske Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2018. február 28. (szerda) 8.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő (9.35-kor távozik)
Igari Léna képviselő
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Dr. Hatos Ágnes Műszaki Iroda ügyintéző
Soós Attila ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Szabó Gábor FMKH Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető
Kósa László Bicske Városi TV
Tóth György Bicske Városi TV
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgató
Nagy Attila BGSZ igazgató
Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezető
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft gazdasági igazgató
Marton Csaba magánszemély
Polgár Viktor Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke
Benkő Balázs Robina Ingatlan Kft. képviselője
Pálffy Károly: tisztelettel köszönti a képviselő-testület soros, nyílt ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testület 11 fővel határozatképes. Bárányos József képviselő jelezte, hogy
nem tud részt venni az ülésen. A meghívóban kiküldött napirendi pontok mellé felvételre
javasolja a helyi autóbusz menetrendjének módosításáról, valamint a 2018/2019. nevelési évre
szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztéseket. A helyi
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autóbusz menetrendjének módosításáról szóló előterjesztést a 9. napirendet követően, a
2018/2019. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló
előterjesztést pedig utolsó napirendi pontként javasolja felvenni. Kéri, hogy aki a napirendi
pontokat a módosításokkal 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: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
38/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2018. február 28-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 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. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2017. évre készített éves
költségelszámolásról
Előterjesztő: polgármester
5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
6. Pálffy Károly polgármestert megillető 2018. évi szabadság igénybevételének és
ütemezésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: jegyző
7. „Vállalkozási szerződés a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021 azonosító jelű pályázat
támogatásából megvalósítandó Bicskei Kultúrkúria kivitelezési feladatainak
ellátására” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: polgármester
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8. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata részére
támogatásként nyújtott gépjárművekről
Előterjesztő: polgármester
9. A Települési önkormányzatok rendkívüli
kapcsolatos támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester

önkormányzati

tűzoltósággal

10. Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
11. A helyi autóbusz menetrendjének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
12. DUAL-HR Szolgáltató Bt. feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
13. Nemzetiségi
Szavazatszámláló
megválasztásáról
Előterjesztő: HVI vezető

Bizottság

tagjainak

és

póttagjainak

14. A „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért”
kezdeményezéshez való csatlakozásról
Előterjesztő: polgármester
15. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum vagyonkezelési jogáról
Előterjesztő: polgármester
16. „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
17. A helyi építési szabályzat módosításáról, felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
18. „Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035 azonosító jelű pályázat
támogatásából megvalósítandó Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása
kivitelezési feladatainak ellátására” elnevezésű közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előterjesztő: polgármester
19. A 2018/2019. nevelési
meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester

évre

szóló

óvodai

beiratkozás

időpontjának

20. Képviselői bejelentések
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: polgármester
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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: elsőként tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előző ülésen tett képviselői
bejelentések ügyében milyen intézkedéseket tettek. Ezt követően megadja a lehetőséget a
kérdezésre a képviselő-testület tagjainak. Megadja a szót Igari Léna képviselő asszonynak.
Igari Léna: jelzi, hogy kérdése a SUMP megbeszélésre, további kérdése a megbeszélés
Török Szabolcs tankerületi igazgatóval, valamint a Bicske hulladék előkezelő mű befejezési
munkáival kapcsolatban megbeszélés az MNV Zrt. székházában eseményekre vonatkozik.
Pálffy Károly: tájékoztatást ad.
SUMP megbeszélés kapcsán elmondja, hogy a NIF Zrt. által a nagyállomás-projekthez
kapcsolódó fenntarthatósági vizsgálat kapcsán tartottak egyeztetést. A vizsgálatot végzők
tájékoztatták a résztvevőket a felmérési eredményekről. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy
jelentős változásokat tapasztaltak az előző, hasonló felmérésekhez képest. Elmondja, hogy a
nagy állomás környékén jelentős mértékű parkolási gondok vannak. Hozzáteszi, hogy
véleménye szerint a régi járási hivatal környékén lévő parkolási gondok megoldódnak azáltal,
hogy a járási hivatal február 19-től folyamatosan költözik át az új épületébe és ezáltal a
parkolási probléma átterelődik. Hozzáteszi, hogy a járási hivatal udvarában 55 parkolóhely
került kialakításra, mely részben a dolgozóknak, részben az ügyfelek parkolását szolgálja és
segíti. Elmondja, hogy ezzel azt várja, hogy a Kossuth téren csökken a parkolási probléma.
Ismerteti, hogy volt olyan területe a Kossuth-téren, ahol 107-110%-os kihasználtságot mértek.
Továbbá vizsgálták a helyi autóbusz közlekedését is. Több lehetséges alternatívát is
felvázoltak, olyan lehetőséget is, melyet a képviselő-testület számára megfontolásra
előkészítenek majd a mobilitási terv kapcsán.
Igari Léna: megkérdezi, hogy a nagy állomással kapcsolatban mikor lesz érdemben
előrelépés.
Pálffy Károly: elmondja, hogy a jelenlegi számítások szerint 8,5 milliárd Ft-ot tesz ki a
jelenlegi tervek szerint a bicskei nagy állomáson az intermodális csomópont kialakítása.
Ismerteti, hogy a korábbi kormánydöntés a korábbi számításokon alapult, mely ma már nem
állja meg helyét, így további források hozzárendelése szükséges a megvalósításhoz.
Megbeszélés Török Szabolcs tankerületi igazgatóval:
Erre vonatkozóan elmondja, hogy Török Szabolcs igazgató úr egy roma integrációs
programot szeretne újra elindítani az általános iskolában, és ezzel kapcsolatban történt
egyeztetés, ahol bemutatta az a kollégáját, aki ezt a felmérést, illetve programot végzi.
A Bicske hulladék előkezelő mű befejezési munkáival kapcsolatban megbeszélés az
MNV Zrt. székházában:
Elmondja, hogy 2017. decemberében született egy kormánydöntés, mely a Duna-Vértes
projektből kiemeli a Bicskei válogatónak az építését és a továbbiakban hazai forrásból történő
megvalósítását teszi lehetővé. A technikai egyeztetésre került sor a Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. számára történő átadás kapcsán. Elmondja, hogy egy földhasználati szerződést kötöttek a
Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással, melyet ismételten
rendezniük kell.
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További kérdés, hozzászólás hiányában megkéri a testület tagjait, szavazzanak. Kéri, hogy aki
a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel 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:
39/2018. (II.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: 2018. február 28.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása.
Nincs kérdés, hozzászólás, ezért 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:
40/2018. (II.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.
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Határidő: 2018. február 28.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester

ellátásokról,

azok

igénybevételéről

szóló

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a
Humánerőforrások és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak, a
Humánerőforrások Bizottság elnökének.
Sulyokné Guba Judit: ismerteti, hogy a bizottság alaposan átbeszélte a rendeletet. Elmondja,
hogy az a javaslatuk volt, hogy a város honlapjára kerüljön fel, mert a rendelet jól sikerült,
gyakorlatias, mintegy sorvezetőként szolgál azok számra, akik érdeklődnek az eljárás menete
iránt.
Pálffy Károly: elmondja, hogy minden egyes rendeletet kötelezettség alapján fel kell
tüntetniük a Nemzeti Jogtárban, melyhez a honlapról is elérhetőséget biztosítanak.
Megkérdezi, hogy a rendeletet szeretnék, ha külön is megtalálható lenne a honlapon.
Sulyokné Guba Judit: igennel válaszol.
Iványi Ferenc Tivadarné: hozzáteszi, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság is
hasonlóan vélekedett. Elmondja, hogy a rendelet mellékleteiben találhatók azok a
dokumentumok, melyek az ellátások igényléséhez szükségesek, ezért is tartják fontosnak a
rendelet honlap történő közzétételét.
Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. Felhívja a képviselők
figyelmét, hogy a rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kéri, hogy aki a rendelet
elfogadását támogatja, kézfelemeléssel 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 rendelet
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
Az aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
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4. Napirendi pont
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2017. évre készített éves
költségelszámolásról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a részletes beszámolót az
előterjesztés mellékletében találják. Felhívja a testület tagjainak figyelmét arra, hogy a tavalyi
évben mindössze egy alkalommal került sor a szolgáltatás igénybevételére. Hozzáteszi, hogy
hála Istennek jó a város szennyvízhálózattal történő ellátottsága és keveseknek kell igénybe
venniük ezt a szolgáltatást, melyet természetesen továbbra is fenn kell hogy tartsák azokon a
területeken, ahol nincs gerincvezetéke a szennyvízhálózatnak. Megnyitja a napirend felett a
vitát. Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek.
Dr. Bourgla Ossamah: elmondja, hogy meglepődött azon az egy alkalmon, hiszen sokan
laknak a hegyen.
Pálffy Károly: hozzáteszi, hogy tudja, hogy sokan laknak ott, ennek ellenére nem vették
igénybe a szolgáltatást.
Fritz Gábor: elmondja, hogy valószínűleg talajterhelési díjat fizetnek.
Pálffy Károly: ismerteti, hogy talajterhelési díjat azok fizetnek, akinek az utcájában van
gerincvezeték, ám nem csatlakoztak a hálózathoz. Míg azok, akik a gerincvezeték hiányában
nem tudnak a hálózathoz csatlakozni, nekik nem kell fizetniük, viszont tőlük is el kell
szállítani a szennyvizet. Elvileg zárt tározóban kellene gyűjteniük a háztartási szennyvizet, és
azt el kellene szállíttatni.
Dr. Bourgla Ossamah: de több százan laknak ott.
Pálffy Károly: igen, tudja, de egy valaki vette igénybe csak a szolgáltatást az előző évben.
Nincs több hozzászólás, így kéri, hogy aki a határozati javaslatot 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: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
41/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2017. évre készített éves
költségelszámolásról

7

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, az Euromax 2005 Kft., mint közszolgáltató által elkészített
2017. évre vonatkozó költségelszámolást elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
polgármester

5. Napirendi pont
A nem közművel összegyűjtött háztartási
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester

szennyvíz

begyűjtésére

vonatkozó

Pálffy Károly: elmondja, hogy az előző napirendi ponthoz szorosan kapcsolódó napirendről
van szó. Ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előterjesztést a
Gazdálkodási, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Igari Léna képviselőnek.
Igari Léna: a jegyzőhöz intéz kérdést. Megkérdezi, hogy január 1-jével érvényes ez a
rendelet és most február 28-a van, és nem okoz-e jogilag problémát, hogy visszamenőleg
alkotnak rendeletet.
Fritz Gábor: elmondja, hogy a szolgáltató tájékoztatása nélkül nem tudják megalkotni a
rendeletet.
Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11fő
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 rendelet:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Napirendi pont
Pálffy Károly polgármestert megillető 2018. évi szabadság igénybevételének és
ütemezésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: jegyző
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Pálffy Károly: a napirendi pont címének ismertetése után jelzi személyes érintettségét és
felkéri a jegyzőt, az előterjesztés ismertetésére és a szavazás levezetésére.
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Felkéri a testületet Pálffy Károly szabadságtervének
jóváhagyására. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás hiányában
elsőként azt kéri a testület tagjaitól, hogy Pálffy Károly polgármester szavazásból történő
kizárásáról döntsenek.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő
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:
42/2018 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
„Pálffy Károly polgármestert megillető 2018. évi szabadság igénybevételének és
ütemezésének jóváhagyásáról” szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes
érintettség miatt kizárja.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: jegyző
Fritz Gábor: megkérdezi, hogy ki az, aki a határozati javaslatot változatlan formában
elfogadja.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat
mellett a következő határozatot hozta:
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43/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pálffy Károly polgármestert megillető 2018. évi szabadság ütemezésének
jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megállapítja, hogy Pálffy Károly polgármester 2017. évben 22 nap szabadságot vett
igénybe, 2017. évben ki nem adott szabadságának mértéke 48 nap. 2018. évben 94 nap
(48+46 nap) szabadságra jogosult,
2. Pálffy Károly polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését a határozat
mellékletében szereplő táblázat szerint hagyja jóvá.
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
jegyző

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Napirendi pont
„Vállalkozási szerződés a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021 azonosító jelű pályázat
támogatásából megvalósítandó Bicskei Kultúrkúria kivitelezési feladatainak ellátására”
elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a határozat elfogadásához név
szerinti szavazásra lesz szükség. Kiegészíti az elhangzottakat azzal, hogy a régi védőnői
szolgálat épületének felújításáról van szó, melyben helyet kap a bicskei születésű néhai Jakab
István László képeinek állandó kiállítása is, illetve további időszaki kiállítások is itt
valósíthatók meg. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah
képviselő számára.
Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi, hogy mi alapján dől el az, hogy kik vegyenek részt egy
ilyen közbeszerzésben.
Pálffy Károly: elmondja, hogy a kollégái elsősorban bicskei vállalkozókat próbálnak
meghívni. Továbbá olyan vállalkozásokat próbálnak keresni, akik kapacitásuk alapján el
tudják végezni ezeket a munkálatokat. Nagyon nehéz találni olyan vállalkozásokat, akik részt
tud venni egy-egy ajánlattételben, mert nagyrészt már le vannak kötve.
Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi, hogy mégis mi alapján választják ki, mert megnézte a
javasolt céget és egy két fős cégről van szó. Csak kíváncsi arra, hogy mégis hogyan zajlik a
kiválasztás.
Pálffy Károly: elmondja, hogy azokat az adatbázisokat tekintik át a kollégái, ahol a cégek
szerepelnek, ezt követően utánakérdeznek, hogy van-e egyáltalán kapacitásuk a munka
elvégzésére. Megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy megütötte a fülét a kapacitásbeli dolog. Megkérdezi, hogy mi
alapján kerül be egy olyan cég, akinek egy alkalmazottja van és egy olyan, akinek hat-nyolc
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és ténylegesen el is tudja végezni a munkát. Mert úgy néz ki, minthogyha az a cég, aki
elnyerte volna hozott volna két másik vesztes ajánlatot, mert ilyet láttak, mert hallottak már.
Pálffy Károly: válaszában kiemeli, hogy ilyen nem fordult és nem is fordul elő, amilyet
képviselő úr vízionál. Ténylegesen meg lehet keresni ezeket a cégeket, szerepelnek a
cégnyilvántartásban és van lehetőségük ezt a tevékenységet folytatni. Megadja a szót Igari
Léna képviselő asszonynak.
Igari Léna: pontosan ezért érdekes az, hogy ennél az előterjesztésnél is egy következőnél is
egy olyan céget fog megbízni az önkormányzat, amely két alkalmazottal rendelkezik. Nem
látja annak realitását, hogy két alkalmazottal egy ekkora beruházást megcsináljanak. Láttak
már olyat, hogy projektcégeknek adnak ki elnyert pályázatokat, de ez valós tevékenységet
nem folytató cég, kifejezetten arra hozták létre, hogy ezt az ajánlatot elvigye és utána kiadja
egy olyan cégnek, aki valóban elvégzi a munkát. Véleménye szerint meg lehetett volna
spórolni vele egy csomó pénzt, ha valóban az kapná meg ezeket a munkákat, aki el is fogja
végezni.
Pálffy Károly: elmondja, hogy közbeszerzési eljárásban lett lefolytatva az eljárás, melyben
nagyon sok olyan kritérium van, melynek meg kell felelnie egy-egy cégnek. Ha a
kritériumnak nem felelt volna meg, akkor nem lehetett volna őket sem meghívni, sem pedig
dönteni róla, hogy elvégezheti a munkát vagy sem. Megadja a szót Sulyokné Guba Judit
képviselő asszonynak.
Sulyokné Guba Judit: a kivitelezés időintervallumára vonatkozóan kér információt. Mennyi
idő alatt végzi el a cég a vállalt munkát?
Pálffy Károly: elmondja, hogy a munkaterület átadását követő 6 hónapon belül. Hozzáteszi,
hogy már eleve a kiírásban is így szerepel.
Sulyokné Guba Judit: megkérdezi, hogy a vállalkozási szerződésbe ezt nem szokták
beleírni.
Pálffy Károly: igennel válaszol, hozzáteszi, hogy a jegyző arról tájékoztatja, hogy ez a
szerződés hármas pontja.
Sulyokné Guba Judit: megköszöni a választ.
Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában megkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak,
és egyúttal megállapítja, hogy a képviselők részéről összeférhetetlenségi okot senki nem
jelentett be. Felkéri a jegyzőt, olvassa fel a neveket.
Fritz Gábor: egyenként felolvassa a jelenlévő képviselők nevét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 3 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 3 nem, 0 tartózkodás
Bálint Istvánné

- igen

Máté János Szilárd

-

igen

Dr. Bourgla Ossamah

- nem

Németh Tibor

-

igen

Heltai Zsolt

- nem

Pálffy Károly

-

igen

Igari Léna

- nem

Sulyokné Guba
Judit

-

igen

Ivanics Imréné

- igen

Szabó Attila

-

igen

Iványi Ferenc
Tivadarné

- igen

szavazat mellett a következő határozatot hozta:
44/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: „Vállalkozási szerződés a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021 azonosító jelű pályázat
támogatásából megvalósítandó Bicskei Kultúrkúria kivitelezési feladatainak ellátására”
elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021
azonosítószámú pályázat – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés – Bicskei Kultúrkúria – kapcsán a kivitelezési munkákra a „Vállalkozási
szerződés a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021 azonosító jelű pályázat támogatásából
megvalósítandó Bicskei Kultúrkúria kivitelezési feladatainak ellátására” tárgyában
megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:
A lefolytatott közbeszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének a
ZÖLDBÁZIS KFT. -t jelöli meg, az alábbiak szerint:
Ajánlati ár:

79.503.089,- Ft+ÁFA

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való - melléklet
szerinti- szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. március 14.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8. Napirendi pont
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata részére
támogatásként nyújtott gépjárművekről
Előterjesztő: polgármester
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Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megköszöni a SPAR Magyarország Kereskedelmi
Kft-nek ezt a nagylelkű felajánlását. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért
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:
45/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata részére
támogatásként nyújtott gépjárművekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata részére
felajánlott 2db gépjárművet köszönettel elfogadja,
2. a Bicske Város Önkormányzata és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., mint
szerződő felek közötti támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti
tartalommal hagyja jóvá,
3. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018.02.28.
Felelős: polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. Napirendi pont
A Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos
támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést és közben köszönti Polgár Viktort, a Bicskei
Önkormányzati Tűzoltóság elnökét, akit az ismertetés végén felkér, adjon tájékoztatást a
testület számára arról, hogy mire használták fel a támogatást.
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Polgár Viktor: köszönti a testület tagjait és megköszöni a meghívást. Elmondja, hogy 23
garnitúra komplett tűzoltó védőruha, 12 db kompozit légzőkészülék palack, 1 darab MSA
mentőkészlet, valamint 2 darab Vetter emelőpárna került beszerzésre ebből az összegből.
Megköszöni a Tűzoltóság nevében a tájékoztatást.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és azt a szolgálatot is, amelyet a városért, illetve a
környezetért végeznek. Megadja a szót a képviselő-testület tagjainak hozzászólásra. Nincs
kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, illetve az elszámolást,
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11fő
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:
46/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati tűzoltósággal
kapcsolatos támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 3. melléklet III. 1 pont szerinti rendkívüli
önkormányzati támogatás alapján nyújtott Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság
működőképességének megőrzése érdekében 9 millió Ft összegű támogatás felhasználásának
elszámolásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő:
Felelős:

2018.02.28
polgármester

10. Napirendi pont
Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, felkéri Máté János Szilárd képviselőt, adjon
tájékoztatást arról, hogyan jött az ötlet, hogy újra öntsék a harangot.
Máté János Szilárd: elmondja, hogy a Reformáció ünnepe volt a tavalyi évben és arra
gondoltak, hogy méltóképen ünnepelhetné meg a település a Reformáció ünnepét azzal, hogy
egy 1944-ben háborús célokra elvitt harangot újra elkészített és felhelyezi a templomba.
Megköszöni az önkormányzat támogatását és azt, hogy ez megvalósulhatott. Ebben nemcsak
az önkormányzattól, és nemcsak a református egyházközösségtől kaptak támogatást, ezért
mindenkinek köszönik a segítséget, hogy ez megvalósulhatott. Minden délben hallhatják a
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hangját. Azt mondják, hogy ahol a harangokat elviszik, ott depresszióssá válnak az emberek,
bíznak benne, hogy a harangszó hozzásegít ahhoz, hogy a depressziót valamennyire
lekűzdjék.
Pálffy Károly: köszöni a tájékoztatást és gratulál ahhoz az összefogáshoz, melyet az
egyházközösségnek sikerült megvalósítania. Örül annak, hogy az önkormányzat is részt tudott
vállalni ebből. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a beszámolót, illetve az
elszámolást, kézfelemeléssel 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:
47/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Református Egyházközség kérelmének helyt ad és a részére nyújtott
5.0000.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás elszámolási határidejét
2018. január 31. napjára módosítja,
2. a Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott 5.000.000,-Ft vissza nem
térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: polgármester

11. Napirendi pont
A helyi autóbusz menetrendjének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzata
önként vállalt feladatként biztosítja a városi személyszállítás érdekében a helyi,
menetrendszerinti autóbuszt. Az autóbusz menetrendjét elsősorban a helyi – óvoda, iskola,
szociális, egészségügyi és hivatali – intézmények működéséhez igazodva alakította ki az
önkormányzat, természetesen minden esetben meghallgatva a használók igényeit is. Az elmúlt
hetekben az önkormányzat és a szolgáltató felé is érkeztek olyan kérések, melyek az utasok
komfortosabb kiszolgálását célozzák. A módosításokat a szolgáltató is támogatja, a
változások a menetrend egyéb részeiben a változás nem okoz nagymértékű módosítási
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kényszert, így a módosítás véleményem szerint támogatható. Többször felvetődő kérés volt,
hogy a helyi autóbusz menetrendjét igazítsuk a MÁV járatok menetrendjéhez, ezzel segítve az
ingázó munkavállalók közlekedését. A helyi személyszállítási szolgáltatást egy autóbusz látja
el, járatonként bejárva a település teljes területét. A járat menetideje a menetrend szerint
körülbelül 40 perc, amennyiben az útvonalán nincsen fogalmi akadály, pl. iskolába érkezés,
távozás esetén például a Prohászka utcában kisebb torlódás okoz problémákat. Tekintettel
arra, hogy a Bicskén is megálló személyvonatok gyakorlatilag 30 percenként érkeznekindulnak a vasútállomásról, az egy autóbusz menetrendjét – a járat menetidejét is figyelembe
véve – szinte lehetetlen összehangolni a helyi igényekkel és az egyéb közösségi közlekedés
menetrendjével. További járatbeállítást – annak anyagi vonzata miatt – az önkormányzat
jelenleg nem tud vállalni, de a későbbiekben vizsgálni fogják, hogy hogyan lehetne megoldani
az utazás elősegítése érdekében. Szeretnék, ha minél több lakossági vélemény megjelenne a
menetrendben. Az előterjesztés mellékleteként szereplő menetrendet alkalmaznák 2018.
március 19-ől utána, illetve közben is folyamatosan várják a lakossági visszajelzéseket és
annak megfelelően módosítják azt, ha szükséges. A módosítás, illetve a tesztidőszak abban
nyújtana segítséget, hogy egyrészt az óvodákból az ebédidőben hazajáró gyerekeknek a
közlekedését segítené, másrészt pedig a reggeli járatnak a problémáját tudná részben
kiküszöbölni, méghozzá a gyermekeknek az iskolába jutását. Ismerteti, hogy a felső tagozatos
gyermekek rendszeresen az utolsó pillanatban érkeznek be az általános iskolába azért, mert a
Prohászka Ottokár utcában a torlódás miatt a busz késéseket halmoz fel. Németh Tibor
képviselő úrnak az ötlete volt, amit most megpróbálnak tesztelni és bíznak benne, hogy
beváltja a hozzáfűzött reményeket. A reggeli járatnak az útvonalát módosítanák úgy, hogy a
Vörösmarty utcai megálló után az autóbusz a Florianna-térre bekanyarodva a CsokonaiGárdonyi utcán keresztül érné el a Szent István utcát és a Szent István utcai megállóban
tudnának leszállni a felső tagozatos gyermekek. Ezt követően fordulna be a Prohászka Ottokár
utcába az autóbusz abba az irányba, ahol sokkal kisebb a torlódás, ezáltal a menetidőben is
kisebb eltérés mutatkozhat. Majd az autóbusz a Bogya Károly utcán lemenve, visszatérve a
József Attila utcán tudna visszafordulni a Kossuth térre és tudná folytatni az útját. Bíznak
abban, hogy ezzel a módosítással a gyermekek késését is ki tudják küszöbölni. Annak
érdekében, hogy ez működőképes-e ezért javasolják a tesztidőszak bevezetését 2018. március
19-től. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Igari Léna képviselő asszonynak.
Igari Léna: a technikai háttérrel kapcsolatban megkérdezi, hogy az ezzel kapcsolatos
tájékoztatás a honlapon szerepelni fog-e.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy természetesen és a gyermekeket is tájékoztatni
fogják.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a Csákvári úti megállóval kapcsolatban szeretné
jelezni, továbbítani az észrevételt. Ismerteti, hogy sok nyugdíjas lakik arrafelé és a délutáni,
4:30-as időpontot jelezték, hogy nem rendszeresen, de előfordult már, hogy a Csákvári útra
nem kanyarodott el a busz. Erre szeretné felhívni a szolgáltató figyelmét. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Csákvári úton a Váradi utca magasságában egy buszmegállót
egy várakozóval ki kellene alakítani.
Pálffy Károly: megköszöni az észrevételt. Elmondja, hogy jelezni fogják a szolgáltató felé,
hogy nem maradhat ki egyetlen egy megálló sem. Továbbá vizsgálják annak lehetőségét,
hogy az említett helyen hogyan tudnának egy buszfordulót kialakítani.
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Igari Léna: elmondja, hogy nem szorosan kötődik az előterjesztéshez, de ha már szóba került
a Csákvári úti buszforduló kérdése, szeretné jelezni, hogy az árokba is rendszeresen bemossa
a földet a busz a forduláskor.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólásokat, ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait,
szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja a helyi autóbuszjárat menetrendjének módosítását,
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:
48/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A helyi autóbuszjárat menetrendjének módosítása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a helyi autóbusz közlekedés menetrendjét felülvizsgálta,
2. az autóbuszjárat menetrendjét a határozat melléklete alapján 2018. március 19.
napjától módosítja,
3. a 7.10 órakor induló járat útvonalában szereplő változtatásokat 2 hét után a
szolgáltatóval közösen felülvizsgálja A felülvizsgálat tapasztalatai alapján –
amennyiben szükséges további módosítás – felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szolgáltatóval való egyeztetést követően gondoskodjon a módosításról. Módosítás
esetén a változásokról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
4. felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 19.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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12. Napirendi pont
DUAL-HR Szolgáltató Bt. feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak. Felhívja a képviselő-testület tagjainak figyelmét,
hogy két határozati javaslatról kell dönteniük. Elsőként a 27/2017. (II.22.) számú képviselőtestületi határozat visszavonásáról szóló javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki
egyetért, 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:
49/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 27/2017. (II.22.) számú képviselő-testületi határozat visszavonásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DUAL-HR Szolgáltató Bt. - Dr. Hadnagy
Réka háziorvos – házi gyermekorvosi feladatellátási szerződésének jóváhagyásáról szóló
27/2017. (II.22.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: másodikként a DUAL HR Szolgáltató Bt. feladat-ellátási szerződésének
jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki az új szerződést
jóváhagyja, 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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50/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: DUAL HR Szolgáltató Bt. feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a DUAL-HR Szolgáltató Bt. (2060
Bicske, Madách Imre u. 12.) személyes közreműködésre kötelezett - dr. Hadnagy Réka
háziorvos - közötti feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: polgármester

13. Napirendi pont
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: HVI vezető
Pálffy Károly: a napirendi pont címének ismertetése után átadja a szót Fritz Gábor
jegyzőnek.
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Megkéri a képviselő-testület tagjait, támogassák a
határozati javaslatot.
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Megkéri a képviselő-testületet, 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:
51/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva,
Bicske város területén működő Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és
póttagjainak az alábbi bicskei választópolgárokat választja meg:
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,
1.
2.
3.
4.
5.

Név
Szabó Ágnes
Babai Gáborné
Tálasné Sikó Melinda
Ovaneszján-Zsigmond
Zsófia
Szécsi Ervinné

Név
1. Sági Ferencné
2. Fogarasi Lászlóné

Tagok
Lakcím
2060 Bicske, Bartók Béla utca 9.
2060 Bicske, Vasvári Pál utca 44.
2060 Bicske, Rózsa utca 9.
2060 Bicske, Vasvári Pál utca 68.
2060 Bicske, Tószeg utca 31.
Póttagok
Lakcím
2060 Bicske, Török Bálint utca 36.
2060 Bicske, Bocskay utca 4. 2. lph. 1.
em. 1.a.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: HVI vezető
Heltai Zsolt 9.35 órakor távozik a képviselő-testületi ülésről. A képviselő-testület a
továbbiakban 10 fővel határozatképes.

14.
Napirendi pont
A „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” kezdeményezéshez
való csatlakozásról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Hozzáteszi, hogy az előterjesztést a
Humánerőforrások Bizottsága, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta
és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy
szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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52/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A „Minority SafePack – Egymilliós aláírás az európai sokszínűségért”
kezdeményezéshez való csatlakozásról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. csatlakozik a Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért
elnevezésű európai polgári kezdeményezéshez,
2. lehetőséget biztosít arra, hogy minél többen csatlakozhassanak a Minority SafePack –
Egymillió aláírás az európai sokszínűségért elnevezésű európai polgári
kezdeményezéshez, ezért Bicske településen az alábbi helyszíneken munkaidőben
folyamatos lehetőséget biztosít az aláírásra:
Bicskei Polgármesteri Hivatal 2060 Bicske, Hősök tere 4.
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2060 Bicske, Kossuth tér
20.

Határidő: 2018.04.04.
Felelős: polgármester

15. Napirendi pont
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum vagyonkezelési jogáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, majd ezt követően megnyitja a napirend felett a
vitát. Megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselő asszonynak.
Sulyokné Guba Judit: megkérdezi, hogy a Szakképzési Centrum pályázati forrásokat von be
a felújításra, ez azt jelenti, hogy majd fog pályázni vagy már el is indította a pályázatot.
Pálffy Károly: elmondja, hogy tudomása szerint van olyan megítélt pályázatuk, mellyel fel
tudják újítani ezt az épületet.
Sulyokné Guba Judit: hozzáteszi, hogy ez jó hír az egész város számára. További
észrevétele, hogy a szerződés megszűnése pont alatt a 26. pontban elírás szerepel az épület
helyrajzi számában. Ennek javítását kéri.
Pálffy Károly: megköszöni az észrevételt. További hozzászólás hiányában kéri, hogy
szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
53/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Székesfehérvári Szakképzési Centrum vagyonkezelési joga
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája vonatkozásában – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 74. § (4) bekezdése alapján – vagyonkezelési szerződést köt a Székesfehérvári
Szakképzési Centrummal a tulajdonában álló bicskei 2554/3 hrsz-ú és 2647 hrsz-ú
ingatlanokra,
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződéstervezet aláírására.

Határidő:
Felelős:

2018. március 30.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

16. Napirendi pont
„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirendi pont felett a vitát, a
képviselőket illeti meg a kérdezés joga. Jelzi, hogy a Humánerőforrások és a Gazdálkodási
Bizottság is tárgyalta és támogatta az előterjesztést. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki
támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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54/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre vonatkozóan „Bicske a Virágzó
Város” címmel pályázatot hirdet azzal, hogy
1. a pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni:
• kertes házak előtti közterület,
• tömbházak, emeletes házak előtti közterület,
• utcaközösségek,
• egyéb közterület,
• közterületre néző balkonok
2. A pályázatra bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete virágosítását.
3. A pályázatok elbírálására 2018. augusztus 10-ig felkéri:
• Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt
• Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt
• Sulyokné Guba Judit képviselőasszonyt
• Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tagot
• Döme Lászlóné bizottsági tagot
• Nagy Attila igazgató urat.
4. A jelentkezési határidő: 2018. május 11.
5. A jelentkezés módja: a pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu
oldaláról, valamint személyesen átvehető és benyújtható:
• Bicskei Polgármesteri Hivatal
• Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és
tagintézményében.
6. A jutalmazás: 10.000,-Ft-os vásárlási utalvány, mely a Bicske, Szent István u. 17. sz.
alatti Bicskei Udvar elnevezésű boltban vásárolható le.
7. Az ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály napi rendezvényen.
8. A felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság
következő számában közzéteszi.
9. A költségeket az önkormányzat a 2018. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére
biztosítja keret jelleggel 300.000,- Ft összegben.
10. Az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosít arra, hogy a. Bicskei Virágözön virágvásár rendezvényen bruttó 10.000,- Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhatják
meg a növényeket. A másik 50%-ot az önkormányzat megtéríti az eladók részére.
11. Felkéri a bicskei oktatási-nevelési intézményeket, közösségeket, hogy idei évben is
vegyenek részt a település virágosításában.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
polgármester
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17. Napirendi pont
A helyi építési szabályzat módosításáról, felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, majd megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, 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:
55/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A helyi építési szabályzat módosításáról, felülvizsgálatáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske város helyi építési szabályzatának és
a szükséges alátámasztó munkarészek módosítására vonatkozó szerződéstervezetet
megismerte, felhatalmazza a polgármestert, hogy a településtervezési szerződést a Fehér
Vártervező Kft-vel megkösse.
Határidő:
Felelős:

2018. március 31.
polgármester

18. Napirendi pont
„Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035 azonosító jelű pályázat
támogatásából megvalósítandó Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása kivitelezési
feladatainak ellátására” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismereti az előterjesztést. Felhívja a képviselő-testület tagjainak figyelmét,
hogy ismételten név szerinti szavazásra van szükség. Megadja a szót Szabó Ágnesnek a
Kapcsolat Központ vezetőjének, a Bölcsődei Szakmai egység irányítójának.
Szabó Ágnes: megköszöni a szót. Elmondja, hogy most az a feladata, hogy tájékoztassa a
testületet és a lakosságot, hogy az ő szempontjukból hogyan áll jelenleg a bővítés, felújítás.
Elmondja, hogy a fejlesztés olyan szakaszába érkezett, amikor is az épületet ki kell üríteni.
Nagyon fontos momentuma, hogy a 24 ellátott gyermeket biztonságba tudják helyezni. Ez jól
alakul, hiszen a fenntartó részéről egy kedvező megoldás jött létre. Hozzáteszi, hogy az tény,
hogy a gyermeket bármilyen intézménybe nem lehet áthelyezni, hiszen az alapvető
szükségleteket, amelyeket ki kell elégíteniük a jelenlegi bölcsődében, azt a következő
helyszínen is meg kell tenni. Úgyhogy a Városi Óvoda lett erre egy méltó helyszín. Most egy
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intézményen belül kezelik a gyermekeket, majd pedig két intézményben lesznek egészen
közeli időponttól, ugyanis március 10-én lesz a költözés és március 12-én már az új
helyszínen kezdenek a gyermekek. Az egyik csoport, amelyet nagycsoportnak neveznek a
József Attila utcai óvodában kerül elhelyezésre. A másik csoport, a vegyes csoport pedig
kikerül a Kakas Óvodába. A szülőket is tájékoztatták erről. Elmondja, hogy volt egy
szülőfórumuk. Bíznak benne, hogy zökkenőmentesen zajlik majd minden. Azt gondolja, hogy
a fenntartó részéről és a befogadó intézmény részéről is és részükről sem lesz semmi gond.
Bízik abban is, hogy a gyermekek ilyen korban kellően rugalmasak. Ha a gondozónők
személyében nincs változás, a bútorok, a környezet, amit eddig megszoktak az hasonló lesz
most is, a helyszín változik, ezért reméli, hogy a gyermekek hamar hozzá fognak szokni és
semmi bonyodalmat nem fog okozni.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy már régóta tervezi az
önkormányzat a bölcsőde épületének kibővítését, illetve felújítását. Hozzáteszi, hogy az
igények alátámasztják a plusz csoportszoba kiépítésének szükségességét. Megadja a szót
Iványi Ferenc Tivadarnénak.
Iványi Ferenc Tivadarné: a befogadó intézmény nevében jelzi, hogy az előkészületek
hogyan zajlanak. Elmondja, hogy az önkormányzatnál már egy korábbi ezt megelőző
értekezleten egyeztettek. Úgy véli, hogy az óvodákban is változások előtt állnak, mert két
tagintézményt érinti az úgymond befogadás. Az egyeztetést követően a bölcsőde munkatársai
ellátogattak a két intézménybe, ahol megtekinthették, hogy milyen körülmények közé
kerülnek be a picik. Az óvoda dolgozói is tájékoztatták a szülőket a változásokról. Szeretettel
várják a március 10-én költözködő bölcsődét.
Pálffy Károly: köszöni a tájékoztatást és megköszöni az óvodának is, hogy befogadja a
bölcsődét annak felújítása idejére. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Igari
Léna képviselő asszonynak.
Igari Léna: egy darab csoportszobával bővül az intézmény. Hány gyermek ellátását fogja
lehetővé tenni.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy 10 új férőhely lesz a bölcsődében.
Igari Léna: tehát 10 új férőhely lesz a bölcsődében, és ez körülbelül 100 millió Ft-os
beruházásba fog kerülni a városnak. Önmagában nagyon örvendetes, hogy 10 új gyermeket be
fogunk tudni fogadni, de ez a költség véleménye szerint túl van méretezve ehhez képest.
Pálffy Károly: elmondja, hogy nemcsak ennek a csoportszobának a kialakításáról beszélnek,
hanem a bölcsődének a teljes felújításáról. Meg fog történni a meglévő csoportszobáknak, az
udvarnak, a tetőnek a felújítása, rendbetétele, illetve a homlokzati felújítás történik még meg.
Valamint a képviselő-testületnek a későbbiekben döntenie szükséges majd az ingatlan
bővítéséről is annak érdekében, hogy a plusz 10 gyermek megfelelő négyzetméterrel az
udvaron is elférjen. Hozzáteszi, hogy erre lehetőséget biztosít az ingatlan mögött lévő
önkormányzati ingatlan. Összegzésként elmondja, hogy ez nemcsak egy csoportszobának az
átalakítását jelenti, hanem kompletten az épület felújítását is. Régóta szükséges már az épület
felújítása a folyamatos karbantartások ellenére is. Azt gondolja, hogy örüljenek annak, hogy a
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gyermekeiket megfelelő körülmények között fogják majd tudni, ha ez a beruházás
megvalósul, illetve a pályázatból majd eszközök beszerzésére is sor kerül majd.
Nincs több hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak, egyúttal megállapítja, hogy a
képviselők részéről összeférhetetlenségi okot senki nem jelentett be. Ezt követően felkéri
Fritz Gábor jegyzőt, hogy a névszerinti szavazáshoz olvassa fel a képviselők neveit.
Fritz Gábor: felolvassa a képviselők neveit.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 2 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, nem, tartózkodás
Bálint Istvánné

igen

Máté János Szilárd

igen

Dr. Bourgla Ossamah

nem

Németh Tibor

igen

Igari Léna

nem

igen

Ivanics Imréné

igen

Pálffy Károly
Sulyokné Guba
Judit

Iványi Ferenc
Tivadarné

igen

Szabó Attila

igen

igen

név szerinti szavazat mellett a következő határozatot hozta:
56/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: „Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035 azonosító jelű pályázat
támogatásából megvalósítandó Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása kivitelezési
feladatainak ellátására” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035
azonosítószámú pályázat – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével– Bicskei Városi Bölcsőde
bővítése, felújítása – kapcsán a kivitelezési munkákra a „Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.115-FE1-2016-00035 azonosító jelű pályázat támogatásából megvalósítandó Bicske Városi
Bölcsőde bővítése, felújítása kivitelezési feladatainak ellátására” tárgyában megindított
közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:
A lefolytatott közbeszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének a
ZÖLDBÁZIS KFT. -t jelöli meg, az alábbiak szerint:
Ajánlati ár:

99.902.933,- Ft+ÁFA
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való - melléklet
szerinti- szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. március 14.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

19. Napirendi pont
A 2018/2019. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy intézményvezető asszony
egyetértésével a 2018/2019-as nevelési évre, mindazon gyermekek beiratkozására, akik 2018.
augusztus 31. napjáig betöltik harmadik élet- évüket, a következő időpontokat javasolja
tagóvodánként elfogadni.
Ismerteti a beiratkozás időpontjait:
- A Bicske Városi Óvoda központi épületében, az Árpád utcai épület beiratkozása
2018. május 2. (szerda) 8-17 óráig,
- a József Attila utcai tagóvoda beiratkozása 2018. május 3. (csütörtök) 8-17 óráig
- Kakas tagóvoda beiratkozása 2018. május 4. (péntek) 8-17 óráig.
Megadja a szót Iványi Ferenc Tivadarnénak.
Iványi Ferenc Tivadarné: jelzi, hogy a beiratkozást megelőzően minden épületben április
végén Nyitott kapuk napját tartanak a kedves újonnan beiratkozó szülőknek, amikor is
kisgyermekeket és szülőket egyaránt szeretettel várnak, hogy bejárhassák az épületeket és
betekinthessenek abba az intézménybe, amelybe szeretnék gyermekeiket beíratni. A határozati
javaslatban javítást kér a Kakas tagóvoda esetében cím Apponyi Albert utca.
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki az
óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásával egyetért, 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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57/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2018/2019.
meghatározásáról

nevelési

évre

szóló

óvodai

beiratkozás

időpontjának

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évre szóló óvodai
beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1.) A Bicske Városi Óvoda tagóvodánkénti beiratkozás időpontjai:
- Bicske Városi Óvoda

Árpád utca 13.

2018. május 2. (szerda)

- József Attila utcai tagóvoda

József A. u. 9.

2018. május 3. (csütörtök) 8-17 óráig

- Kakas tagóvoda

Apponyi
2/A.

A.

u.

2018. május 4. (péntek)

8-17 óráig

8-17 óráig

2.) Az óvodában történő jelentkezés módját meghatározó fenntartói hirdetményt a
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
3.) Felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben
szokásos módon történő közzétételéről.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
20. Képviselői bejelentések
Pálffy Károly: a képviselői bejelentéseket megelőzően megadja a szót Szabó Gábor járási
hivatalvezető úrnak, aki jelezte, hogy szeretne pár információt megosztani a képviselőtestülettel, illetve a bicskei lakossággal.
Szabó Gábor: megköszöni a szót és köszönti a képviselő-testület tagjait. Két bejelentést,
tájékoztatást szeretne nyújtani. Az egyik egy igazán örömteli hír a Bicskei Járási Hivatal
életében. Elmondja, hogy ezen a héten hétfőtől egy szervezeti egységnek, a Foglalkoztatási
Osztálynak a kivételével minden szervezeti egység új helyszínen, a Szent István út 7-11. szám
alatt működik. A Foglalkoztatási osztály a mai nappal bezáruló közfoglalkoztatási program
miatt 1 hónappal később, 2018. március 26-a napjával kezdi meg új helyszínen a működését,
hogy az ügyfeleiket a régi, megszokott helyen tudják fogadni. Hétfőtől az új helyszínen, a
Szent István át 7-11. szám alatt dolgozik, illetve működik és várja a kedves ügyfeleit a
Hatósági, Gyámügyi- és Igazságügyi Osztály, a Kormányablakká alakult Okmányirodai
Osztály, a Földhivatali Osztály, az Élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi Osztály.
Elmondja, hogy külső szervek is költöztek, költöznek az új helyszínre, már az új helyszínen
működik a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának Bicskei kirendeltsége és
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március hónapban fog átköltözni a Bicske, Kossuth tér 14. szám alól a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, magyarul a falugazdászok. Megragadja a lehetőséget, hogy
megköszönje Polgármester úrnak, Alpolgármester asszonynak, illetve a Képviselőtestületnek, a BGSZ vezetőinek és munkatársainak a költözéssel kapcsolatban nyújtott
humán- és technikai segítséget, melyet kaptak. Ezzel kapcsolatosan, ami nagyon fontos
változás és ezzel kapcsolatosan szeretne tájékoztatást nyújtani, hogy az átköltözéssel
egyidejűleg ismét növelték az ügyfélfogadási időtartamukat. A Kormányablak Osztály heti 40
óra időtartamban fogadja ügyfeleit. A hétfő, szerda, illetve csütörtök a hosszabbított nyitva
tartás.
10.01-kor Dr. Bourgla Ossamah képviselő távozik az ülésről.
Szabó Gábor: elmondja, hogy hétfőn reggel 7 órától 17 óráig, szerdán 8-18 óráig, és
csütörtökön is 8-18 óráig várják az ügyfeleiket, kedden és pénteken 8 órától 13 óráig. A többi
szervezeti egységnek is annyiban módosult az ügyfélfogadási rendje, hogy ebédidőt nem
tartanak.
A másik, amit szeretne bejelenteni az egy esemény, a 2018. évi országgyűlési képviselők
általános választásával kapcsolatos. Központi intézkedés alapján szeretnék biztosítani a
választójog gyakorlásának szélesebb lehetőségét azzal, hogy a választás napját megelőző
pénteken, szombaton és a választás napján is a Kormányablak este 7 óráig várja ügyfeleiket
annak érdekében, akinek lejárt személyazonosító okmánya van, biztosítják a lehetőséget a
személyazonosító okmányok cseréjére, illetve új kérésére. Megköszöni a lehetőséget és
megtisztelő figyelmet.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és egyúttal sok sikert és jó munkát kíván az új
épületben. Ezt követően megadja a lehetőséget a képviselői bejelentések megtételére.
Megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy szeretné bejelenteni, hogy a Lucernás árok Tatai úti
része, átfolyása el van torlaszolva. Kéri a megfelelő intézkedés megtételét.
Pálffy Károly: köszöni a bejelentést. Elmondja, hogy ez egy olyan dolog, melyet
prioritásként kell kezelniük annak érdekében, hogy a vízátfolyást biztosítani kell minden
körülmények között. Kéri a Műszaki Iroda kollégáitól, illetve a Gazdasági Szervezet
igazgatójától, hogy a testületi ülést követően legyenek szívesek azonnal kimenni és
megvizsgálni a problémát, és amennyiben szükséges a megfelelő lépéseket előkészíteni, hogy
semmi olyan problémával ne szembesüljenek, amit akár a mostani hó olvadása is
eredményezhet rossz esetben. Megadja a szót Németh Tibor képviselőnek.
Németh Tibor: az utakkal kapcsolatban szeretne bejelentést tenni. Elmondja, hogy a
körzetében lévő szilárd útburkolat nélküli utak közül a Törökverő, a Jegenyefa, a Dankó és a
Rigó utcák nagyon rossz állapotba vannak. Továbbá a Tószeg utca is rossz állapotban lévő
szakasz és szeretné, ha ezek az útszakaszok javításra kerülnének.
Pálffy Károly: megköszöni a bejelentést és elmondja, hogy a Gazdasági Szervezet
rendszerint el szokta végezni az útjavításokat. Megkéri a Gazdasági Szervezet igazgatóját,
hogy az időjárásra tekintettel figyeljenek jobban oda, hogy ezeken a szakaszokon ne legyenek
problémák és a többi földúton is hasonlóan. Megadja a szót Igari Lénának.
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Igari Léna: elmondja, hogy a mai napon már szóba került a Tatai úti önkormányzati
tulajdonú ingatlan cserepei megindultak lefelé és balesetveszélyes az ingatlan, kéri hogy
ennek elkerülése érdekében tegyen intézkedéseket. Továbbá megkérdezi, hogy van-e
információja arról, hogy a kerékpárút kapcsán, a termőföldek kisajátítása ügyében minden
függőben lévő folyamat lezárult-e. Ezzel kapcsolatban arról kapott információt, hogy vannak
olyan területek, melyek kisajátítása jogilag még nem rendeződött el.
Pálffy Károly: megköszöni a jelzést, ígéretet tesz arra, hogy a Tatai úti ingatlan esetében
mindent megtesznek annak érdekében, hogy a baleseteket elkerüljék. Képviselő asszony
kérdésével kapcsolatosan pedig elmondja, hogy vannak sajnos még függő dolgok, melyről
Soós Attila kollégája tud tájékoztatást adni, hogy hogyan állnak ezek az ügyek. Bízik benne,
hogy most már ténylegesen rövid idő alatt le tudják zárni a még függő ügyeket. Felkéri Soós
Attilát nyújtson tájékoztatást.
Soós Attila: elmondja, hogy az Etyek-Tarján kerékpárútnak a bicskei szakaszára eső
telekalakítások esetén a földmérési tervek elkészültek, néhány telekalakítási vázrajz már
bekerült a Földhivatalba. Van olyan szakasz, amely esetében a földmérő valamilyen
adatszolgáltatási szolgalmi jog miatt újabb és újabb átdolgozásra visszakapta a vázrajzot, de a
szerződés előkészítése folyamatban van. Az összes többi esetben pedig a fölmérések
elkészültek, készülhetnek a vázrajzok. December 31-ig kell az építéshatóság felé igazolniuk
azt, hogy a telekalakítás megtörtént.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. További hozzászólás, bejelentés nincs, ezért
megköszöni a képviselő-testület munkáját. További szép napot kíván mindenkinek és a
testületi ülést 10.10-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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