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. március 28. (szerda) 8.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő (8.40-kor érkezik)
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:
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Stefanitsné Janek Réka médiareferens
Dankó Anikó ügyintéző
Kissné Bükkösi Éva
Kósa László Bicske Városi TV
Tóth György Bicske Városi TV
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója
Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője
Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ NKft. igazgatója
Dr. Végh Róbert Bicske Barátok Egyesülete elnöke
Pálffy Károly: 8.40-kor megnyitja az ülést és köszönti a képviselő-testület nyílt ülésén
megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 10 fővel határozatképes. Az ülésről hiányzik dr.
Bourgla Ossamah és Igari Léna. Nem jelezték távolmaradásukat. A meghívóban kiküldött
napirendi pontok mellé felvételre javasolja a Helyi Esélyegyenlőségi Program,
felülvizsgálatáról és a Szolgáltatástervezési Koncepcióról, az intézményi étkeztetés térítési
díjainak megállapításáról, a Területi Operatív Program keretében benyújtandó pályázatról, a
„Bicske szegregált lakóterületek rehabilitációja” elnevezésű pályázat benyújtásáról szóló,
valamint a Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint Bicske Város Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának aktualizálásáról szóló előterjesztéseket. Az intézményi térítési
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díjak megállapításáról szóló előterjesztést 7., a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatáról szóló és a Szolgáltatástervezési koncepcióról szóló előterjesztést 8.
napirendi pontként, a „Bicske szegregált lakóterületek rehabilitációja” elnevezésű pályázat
benyújtásáról a 20., illetve a Polgármesteri Hivatal, valamint Bicske Város Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának aktualizálásáról szóló előterjesztést 21. napirendi pontként kéri
felvenni. Megadja a szót a képviselő-testület tagjainak, megkérdezi, hogy van-e valakinek
hozzászólása. Megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Igari Léna 8.44-kor megérkezi a képviselő-testületi ülésre.
Heltai Zsolt: megjegyzi, hogy igen vaskos anyagokról van szó. Véleménye szerint
megkaphatták volna korábban. Elmondja, hogy nem látta a város honlapján feltöltve ezeket.
Pálffy Károly: elmondja, hogy ezek olyan napirendi pontok, melyeket pótanyagként vesznek
fel. Azért, mert mindegyik határidőhöz van kötve és így tudták a képviselőknek kiadni.
Minden képviselő megkapta a jelzést, hogy képviselő megkapta a jelzést, hogy bizottsági ülés
is volt például a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatánál, melyet a bizottság
tárgyalt reggel folyamán. A napirendi pontokhoz nincs több hozzászólás, ezért kéri, hogy aki
a napirendi pontokkal 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: 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazat
mellett a következő határozatot hozta:
60/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2018. március 28-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 28-i soros, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
3. Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
4. A Partnerségi rendeletről
Előterjesztő: polgármester
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5. A 17/2016. (VI.29.) a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
6. Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ,
Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének
meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017.
(III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
7. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
8. A Helyi Esélyegyenlőségi Program, felülvizsgálatáról és a Szolgáltatástervezési
Koncepcióról
Előterjesztő: polgármester
9. Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
10. Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
11. A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről
Előterjesztő: polgármester
12. Bicske Barátok Egyesülete támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
13. Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
14. Bicskei Római Katolikus
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester

Egyházközség

részére

nyújtott

támogatás

15. A 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről
Előterjesztő: polgármester
16. A 2018. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről
Előterjesztő: polgármester
17. Intézményi átszervezés véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester
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18. Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének
véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester
19. A Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési programjáról és
2018. évi beiskolázási tervéről
Előterjesztő: polgármester
20. „Bicske szegregált lakóterületek
benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester

rehabilitációja”

elnevezésű

pályázat

21. a Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint Bicske Város Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának aktualizálásáról
Előterjesztő: polgármester
22. Képviselői bejelentések

Határidő: 2018. március 28.
Felelős: polgármester

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
1.

Pálffy Károly: elmondja, hogy a képviselőket illeti meg a szó, megadja a szót Igari Léna
képviselő asszonynak.
Igari Léna: az előterjesztés első részének 6. pontjára kérdez rá.
Pálffy Károly: ismerteti az eseményről, a Duna-Vértes Köze Társulás üléséről. Elmondja,
hogy a Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi beszámolójának és 2018. évi terveit ismerte
meg és fogadta el a testület.
Pálffy Károly: ismerteti az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések kapcsán a
vizsgálatot megkezdték a probléma megoldásában a BGSZ közreműködését kérték.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, ki az aki a beszámolót elfogadja. Kéri kézfelemeléssel
jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
61/2018. (III.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. március 28.
Felelős: polgármester

2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót a képviselő-testület tagjainak, mivel
nincs hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
62/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2018. március 28.
Felelős: polgármester
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3. Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy azt mindhárom 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: 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott rendelet:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. A Partnerségi rendeletről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Város- és
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Felhívja a képviselők figyelmét két
döntést kell meghozniuk, az egyik a rendelet megalkotása, a másik pedig a határozat
visszavonása. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Máté János Szilárd
képviselőnek.
Máté János Szilárd: a 3. §-ban az f) pontban azt írja, hogy a városban székhellyel,
telephellyel rendelkező vallási közösségek kapcsán megkérdezi, hogy lehet-e pontosan tudni,
hogy Bicskén hány vallási felekezet rendelkezik székhellyel.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy amiről tudomásuk van, az a Református, Katolikus,
Evangélikus egyház, valamint a Baptista egyház, a HIT Gyülekezete, a Jehova Tanúi.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy a Roma Tanodánál van egy kis imaház a szombatistáknak. Azt
viszont nem tudja, hogy rendelkeznek-e székhellyel, telephellyel.
Pálffy Károly: hozzáteszi, hogy működésükről nem tudnak, ezért nem említette őket.
Máté János Szilárd: megkérdezi, hogy nem lenne-e érdemes éppen ezért felsorolni a vallási
felekezeteket.
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Pálffy Károly: nemmel válaszol és hozzáteszi, hogy mindegyikre vonatkozik. Nincs további
hozzászólás, ezért kéri a testület tagjait, hogy aki támogatja rendelet elfogadását,
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
7/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a 18/2015. határozat visszavonását támogatja, 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:
63/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 18/2015. (II. 26.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Város Településfejlesztéssel és
Településrendezéssel összefüggő partnerségi rendjéről szóló 18/2015. (II. 26.) számú
határozatát a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
hatálybalépésének napjával hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2018.04.30.
Felelős: polgármester
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A 17/2016. (VI.29.) a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
5.

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási, és
a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett
a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja, 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-testülete
8/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata a mezei őrszolgálat létesítéséről szóló 17/2016. (VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6.
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ,
Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének
meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az intézmény térítési díjainak
kiszámításának alapja az önköltség megállapítása, mely térítési díj nem lehet magasabb, mint
a megállapított önköltség. Kihangsúlyozza, hogy az intézményi térítési díjak tekintetében
változás nem történt és a kedvezményes térítési díj alapján a ház segítségnyújtásban részesülő
személyek körét kibővíteni javasolják a jövedelemhatárok módosításával. Ismerteti, hogy az
előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta. Felhívja a testület tagjainak
figyelmét, hogy szükséges egy határozatot hozniuk, majd ezt követően a rendelet elfogadása
szükséges. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Sulyokné Guba Judit
képviselőnek.
Sulyokné Guba Judit: fontosnak tartja megemlíteni, hogy a házi segítségnyújtás esetében a
rendelet sávokat határoz meg, a havi jövedelmet 140.000,- Ft-os összeghatárig javasolják
megállapítani. Ezzel bővül a kedvezményezettek köre.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást és megadja a szót Igari Léna képviselőnek.
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Igari Léna: megkérdezi, hogy addig, amíg a bölcsőde felújítás zajlik, és a gyermekek az
óvodában lesznek elhelyezve, addig aktuális-e ez a bölcsődei gondozási díj.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy abszolút aktuális, hiszen az ellátást akkor is
biztosítani kell, amikor nem a székhelyen működik az intézmény, hanem mint jelen esetben
ebben az átmeneti időszakban, más telephelyen.
Igari Léna: akkor ilyen módon megkülönböztetésre kerülnek a gyermek életkoruk szerint.
Pálffy Károly: elmondja, hogy teljesen más ellátásban részesülnek a bölcsődések, mint az
óvodások. Jelen pillanatban egy átmeneti helyzet, hogy az óvodában van helyileg ugyanaz az
ellátás, ami előzőleg a bölcsődében volt, illetve, ha készen lesz a felújított bölcsőde, akkor
ugyanúgy azt az ellátást fogják kapni, amit most is. Megadja a szót Iványi Ferenc
Tivadarnénak.
Iványi Ferenc Tivadarné: kiegészítésül elmondja, hogy nem az óvoda intézménye látja el a
bölcsődéseket, hanem továbbra is a bölcsőde dolgozói, tehát külön szervezet.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. Nincs több hozzászólás, ezért kéri, hogy aki
támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazat
mellett a
következő határozatot hozta:
64/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ,
Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének
meghatározásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai
Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:
Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége:
Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége: 3 027 Ft
Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:
580 Ft
Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása
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Szociális étkeztetés esetében:
 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 325 Ft
 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 775 Ft
 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1 100 Ft
Házi segítségnyújtás – szociális segítés:
1 egységre eső számított önköltség: 2 150 Ft (intézményi térítési díj/óra)
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás:
1 egységre eső számított önköltség: 2 140 Ft (intézményi térítési díj/óra)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
1 egységre eső számított önköltség:

375 Ft

Támogató szolgálat:
 1 km-re eső számított önköltség:
245 Ft
 1 személyi segítő órára eső önköltség:1 580 Ft
Nappali ellátás esetén:
 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:
 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:

3 415 Ft
2 640 Ft

Határidő: 2018.03.31.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a rendelet elfogadását támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Az elfogadott rendelet:
Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (III.28. önkormányzati rendelete
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási
Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak
megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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7. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést nem tárgyalták a
bizottságok. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy összesen nyolc darab határozat elfogadása
szükséges. 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:
65/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés
nyersanyagköltség megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő
gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg:
Bicskei Városi Óvoda és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat
Központ Bölcsődei Szakmai Egység és a Bicske Városi Konyha étkezés
nyersanyagköltsége:
Intézmény
Tízórai
Bicske
Óvoda

Városi

Egyesített Családsegítő
és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ
Bölcsődei
Szakmai
Egység

Nyersanyagköltség Ft (nettó)
Ebéd
Uzsonna

95
80

Alkalmazottak

240
35

75
185

70

Összesen
410
370

410

Határidő: 2018. április 1.
Felelős: polgármester
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Pálffy Károly: kéri, hogy aki az általános és középiskolai nyersanyagköltség megállapítását
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:
66/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tekintetében étkezés
nyersanyagköltség megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola tekintetében
Intézmény
Tízórai
Bicskei
Csokonai Vitéz
Mihály
Ált.
Iskola
Felnőtt
(vendég)
étkezés rezsivel
növelt összeg

Nyersanyagköltség Ft (nettó)
Ebéd
Uzsonna

110

320

110

0

720

0

Összesen
540

720

nyersanyagköltségeket állapít meg.
Határidő: 2018. április 1.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola,
valamint a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája étkezés nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozatot 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
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
67/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola, valamint a SzSzc
Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája étkezés
nyersanyagköltség megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő
gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg:
A Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola, valamint a SzSzc Vajda
János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tekintetében:
Intézmény
Tízórai
Bicskei
József
Attila Általános
Iskola
Bicskei
József
Attila
Speciális
Szakiskola Iskola
SzSzc
Vajda
János
Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma
és
Szakközépiskolája
Felnőtt (vendég)
étkezés rezsivel
növelt összeg

Nyersanyagköltség Ft (nettó)
Ebéd
Uzsonna

Összesen

110

320

110

540

130

370

115

615

130

370

115

615

0

720

0

720

Határidő: 2018. április 1.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: kéri, hogy aki az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat –
Központ Gondozási Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról
szóló 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:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
68/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat – Központ
Gondozási Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő Gondozási
Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés tekintetében a nyersanyagárakat az alábbiak
szerint állapítja meg:
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat – Központ Gondozási
Központ Szakmai egység tekintetében:
Intézmény
Tízórai
Kapcsolat
Központ
szociális
étkezés rezsivel
növelt összeg

0

Nyersanyagköltség Ft
Ebéd
Uzsonna

552

0

(nettó)
Összesen
552

Határidő: 2018. április 1.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: kéri, hogy aki az óvodai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges
önköltségről szóló 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:
69/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Határozathozatal az óvodai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges
önköltségről
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda tekintetében az
étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:
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Gyermek étkeztetés önköltsége
Felnőtt étkeztetés önköltsége (csak ebéd) alkalmazott
Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

985 Ft
985 Ft
1 295 Ft

(Számítási módszer: az V. határozat 1-3 melléklete)
Határidő: 2018. április 1.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: kéri, hogy aki az általános iskolai intézményi térítési díjak megállapításához
szükséges önköltségről szóló 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:
70/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Határozathozatal az általános iskolai intézményi térítési díjak megállapításához
szükséges önköltségről
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola és Bicskei József Attila Általános Iskola tekintetében az étkeztetés
önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:
Gyermek étkeztetés önköltsége
Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

1 115 Ft
1 295 Ft

(Számítási módszer: az VI. határozat 1-2 melléklete)
Határidő: 2018. április 1.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: megkéri a testület tagjait, aki a szakiskola intézményi térítési díjak
megállapításához szükséges önköltségről szóló határozatot 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
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
71/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Határozathozatal a szakiskola intézményi térítési díjak megállapításához
szükséges önköltségről
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei József Attila Speciális
Szakiskola tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:
Gyermek étkeztetés önköltsége
Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

1 190 Ft
1 295 Ft

(Számítási módszer: az VII. határozat 1-2 melléklete)
Határidő: 2018. április 1.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: kéri, hogy aki az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat
Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának
megállapításához szükséges önköltségéről szóló határozatot 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:
72/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat
Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának
megállapításához szükséges önköltségéről
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Szociális étkeztetés önköltsége

1 295 Ft

(Számítási módszer: az VIII. határozat 1számú melléklete)
Határidő: 2018. április 1.
Felelős: polgármester
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program, felülvizsgálatáról és a Szolgáltatástervezési
Koncepcióról
Előterjesztő: polgármester
8.

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvény előírásai alapján a helyi esélyegyenlőségi program időarányos
megvalósulását, illetve a változó körülményekre való tekintettel a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési
tervet az új körülményeknek megfelelően kell módosítani. Elmondja, hogy az előterjesztés
melléklete az új Helyi Esélyegyenlőségi Terv és a Szolgáltatástervezési Koncepció is. Az
előterjesztést az ülést megelőzően a Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta. Felkéri Sulyokné
Guba Judit bizottsági elnököt ismertesse a bizottsági véleményt.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a bizottság alaposan átbeszélte az előterjesztést.
Véleménye szerint az elkészült program életszerű, gyakorlatias, jól használható és
visszatükrözi a város hétköznapi helyzetét is. Volt néhány javítanivaló az anyagban, melyet
jegyző úrnak továbbították, de a bizottság támogatta azt.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és megadja a szót Igari Léna képviselőnek.
Igari Léna: elmondja, hogy sajnos a bizottsági ülésen nem tudott részt venni, de szeretné
jelezni, hogy számára továbbra is olyan adatok hiányoznak belőle, amelyeket az
önkormányzatnak hivatalból tudnia kellene. Amikor a bérlakás állományhoz azt írják, hogy
2013-ban és 2014-ben és 2016-ig nincs adat, ebből elégtelen lakhatási körülményeket
biztosító lakások számánál az szerepel, hogy nincs adat, azt gondolja, hogy az önkormányzat
nem teheti meg, hogy nem tudja, hogy a saját tulajdonában levő bérlakásoknak milyen az
állapota, illetve, hogy van-e adata erre vonatkozóan vagy nincs. Azt gondolja, hogy a
hivatalnak van erre vonatkozó adata, csak az anyag összeállításánál valaki nem megfelelő
gondossággal járt el.
Pálffy Károly: megkérdezi, hogy megtudja-e mondani azt, hogy ezt pontosan hol találta.
Igari Léna: válaszul elmondja, hogy például már az anyag legelején is szerepel a 8. számú
táblázatnál, lakásállomány címmel, illetve a vége felé is, nincs oldalszám feltűntetve ezért
nem tudja pontosan megmondani, az elején, rögtön a felvezetés utáni harmadik vagy negyedi
táblázat.
Pálffy Károly: a képviselő asszonynak azt tudja mondani, hogy ezek lettek volna azok,
amelyeket a bizottsági ülésen kellett volna észrevételezni, mert ilyen szempontból az anyagok
részletes vizsgálata mindig a bizottsági ülésen történik. A bizottság azokat a javaslatait
megtette, amelyek fontosak és módosításra, illetve pontosításra kell, hogy kerüljenek. Vannak
olyan adatok, ahol „Nincs adat”. Ezek azok az adatok nem azok, melyek az önkormányzati
rendszerben fellelhető adatok. Ezek olyan adatok a lakásoknál például, hogy nem tudjuk azt,
hogy a saját ingatlanában ki milyen körülmények között él. Ott az önkormányzatnak
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semmilyen ráhatása nincs. Természetesen a szociális bérlakásoknál ismerik ezeket a
helyzeteket, ott nem lát problémát.
Igari Léna: elmondja, hogy érti. Hozzáteszi, hogy kifejezetten a bérlakásokra vonatkozó
adatok hiányoznak belőle, amire az önkormányzatnak van rálátása, legalábbis kellene, hogy
legyen. Azt gondolja, hogy ezeknek a tanulmányoknak az elkészítésének akkor van értelme,
ha ezeket gyakorlati módon tudják hasznosítani. Ha pedig nem tudnak adatokat és nem tudják
azokat értelmezhető módon felhasználni, akkor pedig nincs értelme a tanulmányok
összeállításának.
Pálffy Károly: sajnálja, hogy képviselő asszony azt gondolja, hogy nincs értelme, miközben
egyrészt a pályázatnak a feltétele is, hogy meglegyen és abból a szempontból pedig nemcsak
az önkormányzatnak vannak bérlakásai. Még egyszer jelzi, hogy az önkormányzati
bérlakásokról van tudomásuk, a nem önkormányzati bérlakásokról nincs tudomásuk, hogy ott
milyen körülmények vannak. Azok mind magán kézben vannak. Megadja a szót Fritz Gábor
jegyzőnek.
Fritz Gábor: megerősíti a polgármester által elmondottakat. Elmondja, hogy kétféle
nyilvántartás létezik. A jogszabályi kötelezettségek által vezetett közhiteles nyilvántartás és az
egyéb nyilvántartások. A jogszabályi kötelezettségek által vezetett közhiteles
nyilvántartásokra van rálátásuk. Képviselő asszony által megemlített adatok ezekben
nincsenek benne.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást és mivel nincs több hozzászólás, kéri, hogy
szavazzanak. Kéri, hogy aki a bizottsági véleményeknek megfelelően elfogadja a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, illetve a Szolgáltatástervezési Koncepciót, 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:8 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
73/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról és a Szolgáltatástervezési
Koncepcióról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.

Bicske Város Önkormányzat 2013-tól hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programját
felülvizsgálta és a Humánerőforrások Bizottság 2018.03.28. napján megtartott ülésén
Bálint Istvánné alpolgármester által jelzett módosítások átvezetésével a felülvizsgálat

18

alapján elfogadja az új, 2018- 2023 között hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programot a
határozat melléklete szerint,
2.

a 2004. évi szolgáltatástervezési koncepciót hatályon kívül helyezi és helyette a 20182020 évekre vonatkozó, a határozat melléklete szerinti Szolgáltatástervezési Koncepciót
fogadja el.

Határidő:
Felelős:

2018. március 28.
polgármester

Az elfogadott határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
9. Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát és jelzi, hogy a
Gazdálkodási Bizottság tárgyalt és támogatta az előterjesztést. Nincs hozzászólás, ezért kéri,
hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazat
mellett a következő határozatot hozta:
74/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) a tulajdonában lévő intézmények használatában lévő fogyasztási helyekre – az
intézmények képviseletében is eljárva –, továbbá a közvilágításra összevont villamos
áram beszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezi.
2) a beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138
Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) 850.000,-Ft + Áfa (bruttó 1.079.500,-Ft) összegű
megbízási díj ellenében. A megbízási díj fedezete a 2018. évi költségvetésben
rendelkezésre áll.
3) a bíráló bizottság állandó tagjait az önkormányzat közbeszerzési szabályzata tartalmazza,
eseti tagként közbeszerzési-, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel a 2) pont
szerinti megbízási szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft képviselőjét jelöli ki.
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4) felkéri az intézmények vezetőit, hogy a szükséges közreműködést biztosítsák a beszerzési
eljárás során.
5) felhatalmazza a polgármestert az eljárás során a közbenső döntések meghozatalára.
6) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:

megbízási szerződés aláírására: 2018. április 10.
kereskedelmi szerződések aláírására: 2018. szeptember 30.

Felelős:

megbízási szerződés aláírásáért: polgármester
kereskedelmi szerződések aláírásáért: intézményvezetők

10. Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Gazdálkodási
Bizottság tárgyalt és támogatta az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazat
mellett a következő határozatot hozta:
75/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) a tulajdonában lévő Bicske Városi Óvoda, Bicskei Egészségügyi Központ és a Bicskei
Tanuszoda, továbbá a Szt. László Általános Iskola – KEOP 2015-5.7.0/15-2015-0052
pályázat – képviseletében összevont földgáz beszerzési eljárás lefolytatását
kezdeményezi.
2) a beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138
Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) 850.000,-Ft + Áfa összegű megbízási díj ellenében.
3) a bíráló bizottság állandó tagjait az önkormányzat közbeszerzési szabályzata tartalmazza,
eseti tagként közbeszerzési-, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel a 2) pont
szerinti megbízási szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft képviselőjét választja meg.
4) felkéri az 1) pontban megjelölt intézmények vezetőit, hogy a szükséges közreműködést
biztosítsák a beszerzési eljárás során.
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5) felhatalmazza a polgármestert az eljárás közbenső döntéseinek meghozatalára.
6) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

megbízási szerződés aláírására: 2018. április 10.
kereskedelmi szerződések aláírására: 2018. augusztus 30.
megbízási szerződés aláírásáért: polgármester
kereskedelmi szerződések aláírásáért: intézményvezetők

11. A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy azt a Gazdálkodási és a Város- és
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Nincs hozzászól, ezért kéri, hogy aki támogatja a Zsámbéki Medence Regionális
Területfejlesztési Társulás megszüntetését, 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:
76/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2)
bekezdésében, valamint a 91. § b) pontja alapján a Zsámbéki Medence Regionális
Területfejlesztési Társulás 2018. március 31. napjával történő megszüntetését jóváhagyja,
2)
a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről szóló
megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja,
3)
felhatalmazza a polgármestert a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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12. Bicske Barátok Egyesülete támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: köszönti dr. Végh Róbertet az egyesület elnökét. Ezt követően ismerteti az
előterjesztést. Megadja a szót az egyesület elnökének.
Dr. Végh Róbert: megköszöni a meghívást és egyúttal a Képviselő-testület eddigi
támogatását is. Ismerteti, hogy a testület tagjai közül többen is részt vettek az egyesület
kulturális eseményein. Azt hiszi, hogy elmondhatják, hogy elég magas színvonalúak. Amit
polgármester úr elmondott, hogy csak a tagdíjakból és támogatásokból csinálják azt, amit
csinálnak, ahhoz hozzáteszi, hogy akik eljönnek hozzájuk, legyen az Kossuth-díjas, legyen az
színművész, mind ingyen és bérmentve jönnek hozzájuk. Rendezvényeiken belépődíjat nem
szednek, mindenkinek lehetősége van arra, hogy eljöjjön, nemcsak a Bicske Barátoknak,
hanem a bicskeieknek, sőt a Zenetörténeti sorozataikra Ausztráliától Amerikán át több helyről
jönnek vendégek. Ahogyan azt elmondta polgármester úr az idén is terveznek Zenetörténeti
sorozatot, illetve annak a 10. részét, Debussy életét és betegségeit. Azért mondja, hogy
betegségeit, mert a professzor úr, aki ezt a Zenetörténeti sorozatot előadja, egy
endokrinológus professzor. Azért is érdekes meghallgatni ezeket az előadásokat, mert itt
nemcsak a könyvekben fellelhető életművét mondja el, hanem arról is szól, hogy milyen
betegségei voltak. Ez csak az ő magán része, hiszen tudják, hogy mivel foglalkozik. Kéri a
képviselő-testülettől, ha lehetőség van, akkor a kérésüket támogassák. Előre is köszöni azt. Ha
bármi kérdés van, szívesen válaszol. Megköszöni a szót.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást, és megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a
szót Sulyokné Guba Judit képviselő asszonynak.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy 1984. óta működik a Bicske Barátok, akik korábban
Körének nevezték magukat. Úgy gondolja, hogy ilyen színvonalú és ilyen hagyományokkal
bíró kulturális egyesület az országban nagyon kevés van és büszkék lehetnek rá, hogy Bicskén
évtizedeket megélő egyesületek működnek. Szeretné megköszönni az egyesületnek az eddigi
tevékenységét és sok sikert kíván. Hozzáteszi, hogy rendszeresen részt vesz a
rendezvényeiken és valóban magas színvonalú a tevékenység, amit folytatnak.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást, mivel nincs több hozzászólás, megkéri a
képviselőket, hogy aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye:11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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77/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Barátok Egyesülete támogatási kérelméről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. támogatja a Bicske Barátok Egyesületet 300.000,-Ft-tal a 2018. évi költségvetés civil
szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére,
2. felhatalmazza a polgármestert a Bicske Barátok Egyesülettel kötendő, a határozat
mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018.04.15.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: megköszöni az egyesületnek a munkáját és további sok sikert kíván.

13. Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a testület 300.000,- Ft-tal
támogassa az egyesület jubileumi évfordulós rendezvényét, valamint a gazdálkodási
bizottsági ülésen elhangzottakkal egyetértve a csapi cserkészek vendégül látását vállalja át
Bicske Város Önkormányzata a civil keret terhére. Elmondja, hogy az előterjesztést a
Gazdálkodási bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a
szót Máté János Szilárd képviselőnek:
Máté János Szilárd: elmondja, hogy a cserkészet közel áll a szívükhöz, mert nagyon jó
elfoglaltságot jelent a fiatalok részére Bicske városában. Méltó programot szerveznek a
gyermekeknek, fiataloknak. Elmondja, hogy azon gondolkodik, hogy 870.000,- Ft a teljes
kiadás a tervezett költségvetésben, nem lehetne-e megajándékozni a cserkészcsapatot ekkora
összeggel, így megköszönve a munkájukat. Véleménye szerint fantasztikus dolog az, hogy
ilyen működik ebben a városban.
Pálffy Károly: válaszul tájékoztatja, hogy egyeztettek a cserkészcsapat vezetőjével és ez a
teljes költségük, melyre részben pályázati forrás is rendelkezésükre áll. Nincs több
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot a kiegészítéssel, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
78/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. támogatja a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesületet bruttó 300.000,-Ft-tal a
2018. évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre
álló pénzösszeg terhére,
2. felhatalmazza a polgármestert a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesülettel kötendő,
a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
3. biztosítja a kárpátaljai testvértelepülés, Csap cserkészcsapatának ellátását a civil
szervezetek támogatási keret terhére.
Határidő:
Felelős:

2018.04.16.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

14. Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Máté
János Szilárd képviselőnek.
Máté János Szilárd: megkérdezi, hogy a Baptista és Evangélikus egyházközségek kaptak-e
hitéleti támogatást. Elmondja, hogy a Református egyházközség is kötött egy megállapodást
hitéletre vonatkozóan, melynek az átutalása nem történt meg. Az iránt érdeklődik, hogy ebben
az esetben kell-e március 31-ig elszámolást benyújtaniuk.
Pálffy Károly: nemmel válaszol. Megadja a szót a Pénzügyi iroda vezetőjének.
Molnár Enikő: elmondja, hogy a szerződés módosítására kerül sor és utólagosan átutalásra
került.
Pálffy Károly: elnézést kér a kellemetlenségekért.
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Máté János Szilárd: megkérdezi, hogy mit jelent a falusi rendezvényszervezés, a Szent
Mihály nappal kapcsolatos lehet, mivel szeptemberi számlák vannak hozzácsatolva.
Pálffy Károly: elmondja, hogy nem tud erre konkrét választ adni, de úgy véli, hogy egy
szolgáltatást vettek igénybe. Megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása. További
kérdés, hozzászólás hiányában kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, 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:
79/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:

Bicskei Római
elszámolásáról

Katolikus

Egyházközség

részére

nyújtott

támogatás

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a Bicskei Római Katolikus Egyházközség
részére nyújtott 900.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Határidő: 2018. március 31.
Felelős: polgármester

15. A 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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80/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.
2.

a 2018. évi 37. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat programját a határozat
melléklete szerint jóváhagyja,
a programra keret jelleggel 5.000.000,-Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetés
rendezvény előirányzata terhére.

Határidő:
Felelős:

2018. május 20.
polgármester

16. A 2018. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy az előterjesztést a Humánerőforrások és
a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
81/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2018. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a 2018. évi Búcsú megrendezésének helyszíneként Bicskei Piacot jelöli ki,
2. a Búcsú idejét 2018. május 27. napjában határozza meg,
3. megbízza a Bicskei Torna Club Egyesületet a 2018. évi Búcsú lebonyolításával és a
bevételt felajánlja a szervezet támogatására,
4. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Torna Club Egyesülettel kötendő jelen
határozat 1. mellékletét képező támogatási szerződés aláírására,
5. felkéri a polgármestert, hogy
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a. intézkedjen arról, hogy a Búcsú idején a parkolás a Csokonai Általános Iskola
füves részén a jobb és baloldalon történjen,
b. intézkedjen arról, hogy a Búcsú helyszínének környékén élő bicskei lakosok a
rendezvényről az esetleges zajhatások miatt legyenek értesítve.
Határidő: 2018. május 27.
Felelős: polgármester

A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

17. Intézményi átszervezés véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a testület tagjait az előterjesztés részleteiről. Elmondja, hogy az
előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a
vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja az intézményi átszervezést, 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:
82/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Intézményi átszervezés véleményezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Tankerületi Központ
intézményátszervezéssel kapcsolatban
-

a Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola (2060 Bicske, Hősök
tere 5/b) esetében az új OKJ-s szakmai képzés felvételével (konyhai kisegítő)
és a

-

a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye (2060
Bicske, Szent István út 124.) új épületbe történő áthelyezésével egyetért.

Határidő: 2018. március 31.
Felelős: polgármester
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18. Bicskei Prelúdium Alapfokú
véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester

Művészeti

Iskola

intézményi

átszervezésének

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki az átszervezést támogatja, 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:
83/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének
véleményezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Tankerületi Központ
TK072/1420-2; 1421-2; 1422-2; 1423-2; 1424-2/2018 iktatószámú megkeresésében foglalt
intézményi átszervezéssel egyetért.
Határidő:
Felelős:

2018. március 31.
polgármester

19. A Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési programjáról és
2018. évi beiskolázási tervéről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, melyet a Humánerőforrások bizottsága tárgyalt és
támogatott. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy aki
támogatja a napirendi pontot, 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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84/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési programjáról és
2018. évi beiskolázási tervéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési tervét megismerte,
felülvizsgálta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja,
2. a Bicske Városi Óvoda 2018. évi beiskolázási tervét megismerte és a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2018. március 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

20. „Bicske szegregált lakóterületek rehabilitációja” elnevezésű pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Magyarország Kormánya „a
lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex
projektek” címmel pályázati felhívást jelentetett meg a városi jogállású helyi önkormányzatok
részére, a leromlott városi területek rehabilitációjának és az ott élő lakosság felzárkózásának
megvalósítása érdekében. Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok
kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési,
antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki, amelyeket a TOP-5.2.1
intézkedés finanszíroz. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy az infrastrukturális
beruházások mellé kötelező a TOP 5.2.1 konstrukcióban szereplő intézkedések megvalósítása
– melyre önkormányzatunk a támogatást kapott. Kéri a képviselő-testülettől, hogy a pályázat
benyújtását támogatni szíveskedjenek. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót
Igari Léna képviselő asszonynak.
Igari Léna: első kérdése az, hogy az előterjesztésben szerepel az, hogy szociális bérlakás
építése és meglévő szociális bérlakás bontására kerülne sor, és tudják-e konkrétan, hogy mely
területeket fogja érinteni. Mely szociális bérlakások elbontására kerülne sor, illetve hol
kerülnének újak kialakításra. A második kérdése pedig, hogy a pályázat előkészítési
költségének a fedezetére 6,5 millió Ft-ot irányoz elő a határozati javaslat, ki fogja ezt a
pályázatot elkészíteni.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy a pályázat szorosan kapcsolódik a másik TOP-os
szegregált pályázathoz. Elsősorban arra van lehetőségük, hogy bérlakásokat szűntessenek
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meg, illetve új bérlakások kialakítására. A városban van több olyan szociális bérlakás,
amelyek komfort nélküli bérlakások, például a Vörösmarty utca 26. szám alatti három
bérlakás, melyeknek a kiváltását lehetne komfortos bérlakással megtenni. Ez jelentősen
növelné az életkörülmények színvonalát azok számára, akik ezekben a lakásokban laknak.
Illetve a szociális bérlakásoknak a felújítását is részben lehetne ebből a pályázatból támogatni.
Mindegyik nagyon fontos feladat. A pályázat egyik kritériuma viszont az, hogy szociális
bérlakás számot viszont nem lehet növelni. A kiváltott szociális bérlakást pedig el kell
bontani. Természetesen önkormányzati ingatlanon kívánják ezeket a lakásokat megvalósítani.
Részleteket a Műszaki iroda vezetője, Fábián Róbert tud adni.
Fábián Róbert: kihangsúlyozza, hogy a pályázat alapvető célja, hogy kimozduljanak a
szegregátumból. A szegregátumban kell megszűntetni lakást, bontással, összevonással és a
szegregátumon kívül kell azt kiváltani. A pályázatot április 2-ig be kell nyújtaniuk. A
pályázathoz projektelőkészítő tanulmány, építészeti tervek, és egyéb tervek, koncepciók
szükségesek.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. Nincs több 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:
85/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: „Bicske
benyújtásáról

szegregált

lakóterületek

rehabilitációja”

elnevezésű

pályázat

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.3.1 kódszámú felhívás
keretében a Bicske szegregált lakóterületek rehabilitációja című pályázatot
benyújtja,
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához,
megvalósításához szükséges jognyilatkozatok és kötelezettségvállalások megtételére,
3. a pályázat előkészítési költségeinek fedezeteként 6.500.000,- Ft-ot biztosít a 2018. évi
költségvetés 31. sz. melléklet II/17. pontjában megjelölt 50.000.000,- Ft keretösszeg
terhére.
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Határidő:
Felelős:

2018. április 2.
polgármester

21. A Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint
Közbeszerzési Szabályzatának aktualizálásáról
Előterjesztő: polgármester

Bicske

Város

Önkormányzat

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 166/2014. (V. 22.) számú határozatával jóváhagyta a Bicskei
Polgármesteri Hivatal, valamint Bicske Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. A
jogszabályok többszöri változása miatt szükségessé vált a Közbeszerzési Szabályzat
felülvizsgálata és a hatályos jogszabályoknak megfelelő átdolgozása, melyet az előterjesztés
melléklete tartalmaz. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri,
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:
86/2018. (III.28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint Bicske Város Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának aktualizálásáról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az átdolgozott és aktualizált Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint Bicske Város
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja,
2. a 166/2014. (V. 22.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

2018.03.28.
polgármester, jegyző

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

22. Képviselői bejelentések
Pálffy Károly: a napirendi pontok végén megadja a szót a képviselő-testület tagjainak.
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Máté János Szilárd: jelzi, hogy a Csokonai utca járdája nagyon rossz állapotban van.
Valamint megkérdezi, hogy képviselői fogadóóra megtartására van-e lehetőség, ha igen,
akkor az önkormányzat tud-e helyet biztosítani.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy a fogadóórát minden képviselő maga alakítja,
rendezi és szervezi. Helyszínt például a díszteremben tudnak biztosítani.
Máté János Szilárd: megkérdezi, hogy az önkormányzat honlapján ennek megjelentetését is
lehet kérni.
Pálffy Károly: elmondja, hogy természetesen, amennyiben jelzi azt, a honlapon is
megjelentetik. Hozzáteszi, hogy ennek lehetősége már a megválasztástól él mindenki
számára. Megadja a szót Németh Tibor képviselőnek.
Németh Tibor: elmondja, hogy a februári testületi ülésen az utak állapotával kapcsolatos
bejelentést és a lakók azt jelezték számára, hogy nem történt javítás.
Pálffy Károly: ígéretet tesz, hogy utánanéznek. Megadja a szót Bálint Istvánné
alpolgármesternek.
Bálint Istvánné: a polgármesteri hivatal dolgozóitól kér segítséget. Elmondja, hogy hétfőn
este bejelentésre került a Bocskai-Kisfaludy utcának a közvilágítási hiánya. A Bocskai utca
teljesen sötét, a Kisfaludy utca a Kossuth utcától a Bicske Szíve-park kezdéséig, a Kisfaludy
utca 60-ig hellyel-közzel világít csak és a 27-25-21-es számú ingatlanok előtti parkolókban
sem világít minden lámpatest. Továbbá a Tószeg utcában is a lakótelepre bevezető úton az
első lámpa sem világít. Kéri ezek bejelentését és a javítási munkák elvégzésének
megsürgetését.
Szabó Attila: út hibára szeretné felhívni a figyelmet, és a javítását kéri lehetőség szerint a
Május 1. utca 23/b szám előtti ingatlannál. Elmondja, hogy több helyen megsüllyedt az asztal,
ez pont a kereszteződés előtti részen található, ami eléggé veszélyes, mert már elég nagyok a
kátyúk.
Ivanics Imréné: a hivatal segítségét kéri, mert itt a tavasz és mindenki elkezdett tüzelni kerti
hulladékot. Szeretné, ha a honlapon vagy esetleg az újságban ismét megjelentetnék, hogy
mikor lehet tüzelni és ha ettől eltérő időpontban találnak tüzet, hová jelenthessék azt.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a Thököly utcából jelentették, hogy több lámpa nem
ég. Javasolja, hogy amennyiben a Thököly utca burkolatának hibáit megoldják, akkor
szüntessék meg a vasúton történő átjárást is. Elmondja, hogy azzal párhuzamosan, hogy nincs
rendes világítás, elszaporodtak a besurranásos lopások, és az elkövetők rendszerint arra
távoznak.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy jelezni fogják a rendőrségfelé is.
Sulyokné Guba Judit: véleménye szerint tudnak róla. Kéri, hogy az utca bejáratához
helyezzenek el térfigyelő kamerát. Elmondja, hogy ez évek óta visszatérő probléma. A másik
bejelentése egy lakossági megkeresés, javaslat, hogy legyen ruhatári szolgáltatás az
Egészségügyi Központban.

32

Pálffy Károly: a válaszra megadja a szót Dr. Balogh Gyulának.
Dr. Balogh Gyula: elmondja, hogy céljuk az, hogy legyen ruhatár, amennyiben be tudják
fejezni az építkezést, felújítást, bővítést, akkor kiterjedt szociális és kényelmi helyszíneket is
kialakítanak az épületben.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és megadja a szót Iványi Ferenc Tivadarnénak.
Iványi Ferenc Tivadarné: a bicskei utak állapotának felülvizsgálatát kéri. Kiemelten a
kátyuk és a csatornafedelek beszakadására vonatkozóan, melyek igen veszélyes városszerte.
Pálffy Károly: megadja a szót Igari Léna képviselő asszonynak.
Igari Léna: tájékoztatást szeretne kéri két épületre vonatkozóan, melyre kiadta az
önkormányzat a bontási engedélyt, illetve az épületekkel kapcsolatos folyamatokról. Az egyik
a volt Földhivatal, ami most már kiürült, és tervben volt a bontása. A másik pedig a volt
áruháznak az épülete.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy a képviselő-testületi döntésnek megfelelően
elindították a folyamatokat. A kisajátítási eljárás miatt még a jövő héten van egy tárgyalásos
eljárás. A jogszabályi időkeretet követően tudják indítani a bontást a megfelelő eljárás
lefolytatását követően. A Földhivatali épület esetében a Kormány döntése értelmében 100
millió Ft-ot kap az önkormányzat a felső két szint lebontására. Ezt az összeget még nem kapta
meg az önkormányzat, de a tervezést el tudták indítani.
További bejelentés hiányában megköszöni mindenkinek a munkáját. A képviselő-testület nyílt
ülését 9.58-kor bezárja.
K.m.f.
Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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