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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. május 28. (hétfő) 8.41 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke 

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 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Szabó Attila 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 

Szabó Gábor FEMKH Bicske Járási Hivatal vezetője 

Dr. Varga Péter Fejér Megyei Rendőrkapitányság r. dandártábornok, főkapitány 

Dr. Balázs Sándor Bicske Városi Rendőrkapitányság r. alezredes, rendőrkapitány 

Dr. Tasnádi Márta Dr. TM’67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft. könyvvizsgáló 

Turán László Bicske Városi Rendőrkapitányság 

Mecséri Zoltán Bicske Városi Rendőrkapitányság 

Dóczi Lajos Bicske Városi Rendőrkapitányság 

Dr. Simon Csilla Bicske Városi Rendőrkapitányság 

Dobos Gyula Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 

Kósa László Bicske Városi TV 

Tóth György Bicske Városi TV 

Raffael Márk Bicskei Gazdasági Szervezet  

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. igazgatója 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója 
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Pálffy Károly: köszönti a képviselő-testület májusi soros, nyílt ülésén megjelenteket, az ülést 

8.41-kor megnyitja. Elnézést kér a késlekedésért. Megállapítja, hogy a testület 8 fővel 

határozatképes. Szabó Attila jelezte, hogy intézményvezetői elfoglaltsága miatt nem tud részt 

venni a testületi ülésen. Dr. Bourgla Ossamah, Heltai Zsolt és Igari Léna nem jelezték 

távolmaradásukat. A napirend módosítására tesz javaslatot a meghívóban szereplő első öt 

napirendi pontot a Kapcsolat Központ 2017. évi szakmai munkájának értékeléséről szóló 

napirendi pont után kéri tárgyalni a meghívottakra való tekintettel. Kéri, hogy akinek a 

napirendhez hozzászólása van, jelezze. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy 

szavazzanak. Kéri, hogy aki elfogadja, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

124/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2018. május 28-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május-i soros, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1. Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről 

Előterjesztő: polgármester 
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6. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), 

valamint a belső ellenőrzés működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. 

évi ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. A Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

12. A „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

13. A 2017. évi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

14. A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

15. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

16. A Kapcsolat Központ 2017. évi szakmai munkájának értékeléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

17. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 
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18. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

19. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

20. A 2017. évi zárszámadás megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

21. Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

22. Bicske, Losonczy u. 127. (568. hrsz) adásvételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

23. HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításáról a Szent László- patak rehabilitációja 

érdekében 

Előterjesztő: polgármester 

 

24. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési feladatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

25. Az Esztergom – M1 autópálya közötti közúti kapcsolat fejlesztéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

26. A Szupergyors Internet Program optikai összekötő hálózat tulajdonosi 

hozzájárulásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

27. Prevenció K.B. Bt. - 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet -feladat-ellátás felmondásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

28. Semmelweis - nap előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

29. Közterület elnevezésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

30. Képviselői bejelentések 

 

 

Határidő:  2018. május 28. 

Felelős:  polgármester 



5 

1. Napirendi pont 

Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: tisztelettel köszönti a Rendőrkapitányság részéről megjelent személyeket, majd 

ezt követően ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjét, 

kívánja-e kiegészíteni a megküldött beszámolóját. 

 

Dr. Balász Sándor: szóban összefoglalja és az általa készített diasorozat bemutatásával 

szemlélteti a beszámolóban leírt adatokat az egyes ügytípusokra vonatkozóan. A beszámoló 

ismertetése során hangsúlyozza, hogy az önkormányzat és egyéb társszervek és szervezetek 

között az együttműködés kiváló. 

 

Pálffy Károly: megköszöni kapitány úrnak a minden területre kiterjedő beszámolóját. Egyúttal 

megköszöni a 2017-es évben a rendőrség teljes állományának az elvégzett munkáját, mert azt 

gondolja, hogy biztonságban érezhetik magukat Bicskén. Megkérdezi dr. Varga Pétert 

főkapitányt, hogyan látja a Bicskei Rendőrkapitányság működését. 

 

Dr. Varga Péter: megköszöni a szót. Elmondja, hogy dr. Balázs Sándor teljeskörű kitekintést 

adott Rendőrkapitányság tevékenységére vonatkozóan. Megyei szintre vonatkozó adatokkal 

egészíti ki az elhangzottakat. Véleménye szerint a Bicskei Rendőrkapitányság Bicske település 

és a hozzá tartozó 16 további település vonatkozásában mindent megtett annak érdekében, hogy 

a lakosság szubjektív közbiztonságérzete megfelelő legyen. Az autópálya-felújítás kapcsán 

megnövekedett forgalom kapcsán türelmet és megértést kér a közlekedőktől és a lakosoktól. 

Megköszöni azt a támogatást, melyet a Bicskei Rendőrkapitányság számára nyújtott az 

önkormányzat. Bízik benne, hogy a 2018-as év is hasonlóan eredményes lesz, mint az előző. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a Bicskei Rendőrkapitányság munkáját és dr. Varga Péternek azt, 

hogy figyelemmel kíséri az egység működését. Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy 

van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak. 

 

Sulyokné Guba Judit: szóbeli köszönetet mond a Rendőrkapitány úrnak, illetve kollégáinak. 

Elmondja, hogy az elmúlt évben személyesen érintett volt egy lopás során. Szeretné 

megköszönni a korrektséget, az odafigyelést és az ügy eredményes lezárását. További sikereket 

kíván a Rendőrkapitányság munkatársainak. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. Ismerteti, hogy Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete minden évben „Év Rendőre” kitüntetést adományoz annak a rendőrnek, aki 

a Bicske Városi Rendőrkapitányság hivatásos állományában teljesít szolgálatot, a város 

közbiztonságáért huzamos ideje tartós és kiemelkedő munkát végez, helytállásával a város 

polgáraiban a rendőrség tekintélyét és a rendőrségbe vetett bizalmat erősíti, életvitele a rendőri 

hivatáshoz méltó. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2018. (IV.25.) számú 

határozata alapján szakmai és emberi rátermettsége, megbízható, következetes, precíz munkája 

elismerése érdemeként a Bicskei Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály vezetőhelyettesének, 

a Csákvári Rendőrőrs parancsnokának Dóczi Lajosnak ítélte oda ezt a kitüntetést. 
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A gratulációt követően elmondja, hogy bízik benne, hogy a testület a következőkben még 

hasonló beszámolókat hallgathat meg. Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, ki az, aki a 

beszámolót támogatja és elfogadja. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

125/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Rendőrkapitányság 2017. évi 

tevékenységéről a melléklet szerinti beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

A Rendőrség képviselői a döntést követően távoznak az ülésteremből.  

 

2. Napirendi pont 

Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a napirendhez kapcsolódó előterjesztést. Tisztelettel köszönti a Járási 

Hivatal vezetőjét és megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a megküldött beszámolót. 

 

Szabó Gábor: megköszöni a szót és szóban összefoglalja a leírtakat.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. Örömét fejezi ki, hogy megépült az új járási hivatal, 

és elmondja, hogy pozitív visszajelzéseket kaptak erre vonatkozóan. Ismerteti, hogy az 

előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megadja a szót 

a képviselőt-testület tagjainak kérdezésre. Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester 

asszonynak. 
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Bálint Istvánné: megköszöni a járási hivatal vezetőjének és kollégáinak a munkáját.  

 

Szabó Gábor: megköszöni a dicsérő szavakat. 

 

Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki a 

tájékoztatást elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

126/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei 

Járási Hivatal vezetője által készített, a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város 

Önkormányzatát érintő feladatairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

3. Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megköszöni dr. Balogh Gyulának és a központ 

munkatársainak a munkáját. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közelmúltban volt egy ÁSZ-

vizsgálat, mely szerint a Kft. jól működik. Megkérdezi, a Kft. igazgatóját, szeretné-e 

kiegészíteni a beszámolót. 

 

Dr. Balogh Gyula: megköszöni a szót és szóban összefoglalja a Kft. 2017. évi tevékenységét.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta 

és támogatta az előterjesztést. Megadja a szót a képviselő-testület tagjainak a kérdezés 
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lehetőségére. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki elfogadja a Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolóját, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

127/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját 650 230 

eFt mérlegfőösszeggel és 74 192 eFt adózott eredménnyel fogadja el. 

 

2. A 2018. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadja. 

 

3. Hozzájárul 40 millió Ft fejlesztési céltartalékba helyezéshez. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

4. Napirendi pont 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a napirendi pontot a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta. Megkérdezi Teszár Tamást, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 

 

Teszár Tamás: üdvözli a megjelenteket és szóban összefoglalja a 2017. évi működésről szóló 

beszámolót.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és megadja lehetőséget a képviselő-testület tagjai 

számára a kérdezésre. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki a 

beszámolót elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

128/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Zöld Bicske Nonprofit Kft. a 2017 évi beszámolóját 1 055 732 eFt mérlegfőösszeggel 

és 50 560 eFt adózott eredménnyel fogadja el. 

 

2. a 2018. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadja. 

 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

5. Napirendi pont 

Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy azt a Humánerőforrások Bizottsága 

tárgyalta. Köszönti a Kft. képviselőjét és megkérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 

 

Dobos Gyula: köszöni a szót, és elmondja, hogy a beszámolót nem kívánja kiegészíteni, de 

amennyiben kérdés van, szívesen válaszol. 

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy a képviselőket illeti meg a kérdezés lehetősége. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy folyamatosan tudják-e biztosítani azt, hogy párhuzamosan 

a két orvos jelen legyen. 

 

Dobos Gyula: igennel válaszol. Elmondja, hogy esetlegesen a Budapestről érkező kollégák 

késései esetén lehet csúszás. A probléma megoldása kapcsán szívesen fogadják a képviselő-

testület javaslatait. 

 

Bárányos József: megköszöni a választ, kifejti, hogy a kérdése a szakemberhiány miatt merült 

fel.  
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Pálffy Károly: fokozottan kéri azt, hogy ügyeljenek arra, hogy a kollégáik időben érjenek ide, 

mert véleménye szerint fokozottan fontos, hogy a beteg ellátása megoldott legyen. Hozzáteszi, 

hogy a helyi orvosok megkeresését már többször javasolták, a továbbiakban is támogatják és 

kérik ezt. További hozzászólás hiányában kéri, hogy aki az Orvosi Ügyelet működéséről szóló 

beszámolót elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

129/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóját a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet  

2017. évi működéséről a csatolt melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Az Orvosi Ügyelet képviselője a döntést követően távozik az ülésről.  

 

 

6. Napirendi pont 

Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint 

a belső ellenőrzés működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a napirendi pontot a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

130/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), 

valamint a belső ellenőrzés működéséről  
 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a folyamatba 

épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről, valamint a belső ellenőrzés működéséről 

szóló beszámolót. 

 

   
Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  jegyző 

 

 

 

7. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi 

ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: tájékoztatást ad a napirendi pontról. Elmondja, hogy az előterjesztést a 

Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 
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131/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2017. évi ellátásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról a melléklet szerinti átfogó értékelést 

megtárgyalta, az abban foglaltakat jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület az értékelésről tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Pálffy Károly: a következő öt napirendi pontot egyben vezeti fel, ismerteti, hogy a 

közalapítványok beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. Megnyitja a napirendek felett a 

vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy a közalapítványok esetében külön-külön hozzanak 

döntést. 

 

8. Napirendi pont 

A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki elfogadja a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. évi 

beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 
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132/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. 

évi beszámolóját 11 441,- eFt mérlegfőösszeggel és 2 836 eFt (nyereség) közhasznú 

tevékenységből származó eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

9. Napirendi pont 

A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2017. évi 

beszámolóját elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

133/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló 

Közalapítvány 2017. évi beszámolóját 7 969,- eFt mérlegfőösszeggel és -14 eFt (veszteség) 

közhasznú tevékenységből származó eredménnyel elfogadja. 

 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős: polgármester 
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10. Napirendi pont 

A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2017. évi beszámolóját 

elfogadja, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

134/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 

2017. évi beszámolóját 5 536,- eFt mérlegfőösszeggel és -619 eFt (veszteség) közhasznú 

tevékenységből származó eredménnyel elfogadja. 

 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

11. Napirendi pont 

A Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2017. évi 

beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 
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135/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei I. sz. Általános Iskoláért 

Közalapítvány 2017. évi beszámolóját 943 eFt mérlegfőösszeggel és 128 eFt tárgyévi 

eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

12. Napirendi pont 

A „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2017. évi beszámolóját 

elfogadja, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

136/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 

2017. évi beszámolóját 2 208 eFt mérlegfőösszeggel és 19 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: a következő három napirendi pontot egyben vezeti fel. Elmondja, hogy az 

előterjesztéseket a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirendek felett 



16 

vitát és kéri, hogy amennyiben kérdés, hozzászólás van, jelezzék. Nincs hozzászólás, ezért a 

napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatokat külön-külön teszi fel szavazásra. 

 

13. Napirendi pont 

A 2017. évi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a 2017. évi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott 

támogatások elszámolását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

137/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A 2017. évi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére  

1. 2017. évre a Roma Tanoda működési költségekre 1.500.000, -Ft; 

2. 2017. évre a Roma Napok megszervezésére 2.000.000, -Ft; 

3. 2017. évre a működési költségekre 5.000.000, -Ft 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. május 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

14. Napirendi pont 

A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly: kéri, hogy aki a Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott 

támogatás elszámolását elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

138/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: a Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE 

részére nyújtott 500.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. május 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

15. Napirendi pont 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 

nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 
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139/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 

Szolgáltató Kft. részére nyújtott 3.000.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. május 30.  

Felelős:  polgármester 

 

 

16. Napirendi pont 

A Kapcsolat Központ 2017. évi szakmai munkájának értékeléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az előterjesztést a Humánerőforrások 

Bizottsága tárgyalta. Megkérdezi Szabó Ágnes intézményvezetőt, hogy szeretné-e kiegészíteni 

a beszámolóját. 

 

Szabó Ágnes: megköszöni a lehetőséget és előrevetíti a képviselő-testület számára, hogy 

változik az intézmény tevékenységi köre, feladatköre, ezért a következő évben már 

terjedelmesebb lesz a beszámolójuk.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és azt a munkát, melyet végeznek. Megkérdezi, 

hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a szakmai 

beszámolót elfogadja, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 
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140/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ 2017. évi szakmai munkájának értékeléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói jogkörében eljárva az Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2017. évi szakmai beszámolóját 

elfogadja. 

 

Határidő:  2018. május 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

17. Napirendi pont 

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a napirendi pont címének ismertetését követően megadja a szót a testület 

tagjainak a kérdezésre. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

141/2018. (V.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. május 28. 

Felelős:  polgármester 
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18. Napirendi pont 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

142/2018. (V.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. május 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

19. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az előterjesztést mindhárom 

bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás. Mielőtt 

felteszi szavazásra a rendelet-tervezetet megkérdezi dr. Tasnádi Márta könyvvizsgálót, kívánja-

e kiegészíteni az általa leírtakat.  

 

Dr. Tasnádi Márta: megköszöni a lehetőséget, de nem kívánja kiegészíteni. 

 

Pálffy Károly: kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a költségvetés módosítást elfogadja, 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

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

következő rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

20. Napirendi pont 

A 2017. évi zárszámadás megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztést 

mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta. Elmondja, hogy a könyvvizsgáló véleményezte, 

megkérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni. 

 

Dr. Tasnádi Márta: megköszöni a lehetőséget, de nem kívánja kiegészíteni az általa leírtakat.  

 

Pálffy Károly: megadja a hozzászólás lehetőségét a képviselőknek. Nincs kérdés, észrevétel, 

ezért kéri, hogy aki a 2017. évi zárszámadást elfogadja, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

 

 

Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
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21. Napirendi pont 

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést mindhárom 

bizottság tárgyalta és támogatta. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a vagyonkimutatást elfogadja jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

143/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról készült 

vagyonkimutatást a melléklet alapján elfogadja. 

 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

22. Napirendi pont 

Bicske, Losonczy u. 127. (568. hrsz) adásvételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Elmondja, hogy 

az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és módosításokat javasolt. Megkérdezi a 

bizottság tagjait, hogy a módosításokat fenntartják-e. 

 

Bárányos József: elmondja, hogy a bizottság véleményének a lényege, hogy mérlegelje a 

képviselő-testület az ajánlatban, illetve az értékbecslésbe szereplő vételárat.  
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Pálffy Károly: megadja a szót a képviselő-testület tagjainak a kérdezésre, hozzászólásra. Nincs 

hozzászólás. Javasolja a képviselőknek, hogy az eredeti határozati javaslatot támogassák. 

Elmondja, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az értékbecslésben megállapított 

árnál kedvezőbb áron vásárolják meg az ingatlant.  

 

Sulyokné Guba Judit: javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy két 

ingatlanrészről van szó.  

 

Pálffy Károly: megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy az adásvételi szerződés a teljes ingatlanra vonatkozik, amin két 

építmény található. 

 

Pálffy Károly: megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele. Nincs további 

kérdés, hozzászólás, ezért az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki 

elfogadja a határozatot, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

144/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicske, Losonczy u. 127. (568. hrsz) adásvételéről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. megvásárolja a bicskei 568 hrsz-ú ingatlant. A vételi ajánlatot 2018. június 30. napjáig 

tartja fenn, 

2. az ingatlan vételárát bruttó 12.000.000,-Ft összegben határozza meg, az adásvétellel 

járó egyéb költségeket – ügyvéd, ingatlan-nyilvántartás – az önkormányzat viseli, 

3. a vételárra a 2018. évi költségvetés 30. mellékletének 4. sorában biztosított összeg nyújt 

fedezetet. 

4. a megvásárolt ingatlant az adásvételt követően nem elidegeníthető szociális 

bérlakásként hasznosítja, 

5. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és felkéri a jegyzőt, 

hogy a megvásárolt ingatlant az önkormányzat vagyonkataszterébe vegye 

nyilvántartásba forgalomképes vagyonelemként. 

 

Határidő: 2018.06.30. 

Felelős: polgármester 
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23. Napirendi pont 

HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításáról a Szent László- patak rehabilitációja 

érdekében 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

145/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításáról a Szent László- patak rehabilitációja 

érdekében 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  településrendezési eszközök módosítását határozza el a Szent László-patak 

rehabilitációja, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás 

megvalósíthatósága érdekében, 

 

2. a településrendezési eszközök módosítását a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

beruházásra tekintettel megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

 

3. hozzájárulását adja, hogy a VIZITERV ENVIRON KFT. a terveket elkészíttesse, 

 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban foglaltak végrehajtása 

érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 

 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős:  polgármester  

 

 

24. Napirendi pont 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 

feladatokról 

Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly: tájékoztatást ad az előterjesztésről. 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 a határozati 

javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

146/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési feladatokról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 

azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárások sikeres lefolytatása érdekében 

hozzájárulását adja, hogy az eljárások koordinálása, lefolytatása érdekében a polgármester a 

konzorciumi partnerekkel tárgyalásokat folytasson, az eljárások és a pályázat sikeres 

lebonyolítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 

 

Határidő:  2021. február 28.  

Felelős:  polgármester 

 

 

 

25. Napirendi pont 

Az Esztergom – M1 autópálya közötti közúti kapcsolat fejlesztéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság tárgyalta és támogatta azt. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, 

észrevétel, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

147/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Esztergom – M1 autópálya közötti közúti kapcsolat fejlesztése 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a ConstReal Mérnöki Iroda Kft által C280/2017 tervszámon készített műszaki 

tanulmányterv helyszínrajzát megismerte, annak Bicske közigazgatási területén 

tervezett 103 jelű főúti szakaszát támogatja, a tervezett nyomvonallal egyetért, 

 

2) továbbra is fenntartja az igényét az M1 csomópont és a Csillagvizsgáló között – 

meglévő utak felhasználásával – közúti közlekedési kapcsolat kialakítására. 

 

 

Határidő:  2018. június 15. 

Felelős:  polgármester 

 

 

26. Napirendi pont 

A Szupergyors Internet Program optikai összekötő hálózat tulajdonosi hozzájárulásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 
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148/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Szupergyors Internet Program optikai összekötő hálózat kiépítéséhez tulajdonosi 

hozzájárulás 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a KEY TELECOM Kft (1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsa u. 15/B) által KEY/032/2017 

és KEY/33/2017 tervszámon készített kiviteli terveket megismerte, annak Bicske 

közigazgatási területén tervezett nyomvonalát támogatja, a tervezett nyomvonallal és 

építési módjával egyetért. 

 

2) a tulajdonosi hozzájárulását azzal a feltétellel adja ki, hogy a meglévő légkábeles 

hálózatok használata esetén az új kábelt kötegelni kell a meglévő hírközlési kábelekkel. 

 

3) feltételként kiköti, hogy amennyiben a meglévő elektromos, illetve távközlési 

légkábelek alépítménybe vagy megszüntetésre kerülnek, úgy az itt engedélyezett optikai 

összekötő hálózatot is alépítménybe kell áthelyezni. 

 

Határidő:  2018. június 15. 

Felelős:  polgármester 

 

 

27. Napirendi pont 

Prevenció K.B. Bt. - 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet -feladat-ellátás felmondásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

tagjainak figyelmét, hogy két döntést kell hozniuk. Nincs hozzászólás, ezért elsőként kéri, hogy 

a Prevenció K.B. Bt. - 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátás felmondásáról döntsenek. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 
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149/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Prevenció K.B. Bt. - 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátás felmondásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata és Prevenció 

K.B. Bt. (székhelye: 2060 Bicske, Táncsics Mihály u. 40.) között háziorvosi feladatok ellátása 

tárgyában 2012. december 14. napján kötött feladat-ellátási szerződést 2018. június 30. napjával 

közös megegyezéssel megszünteti. 

 

A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 

szerződés aláírására.  

 

 

Határidő:  2018. május 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának 

helyettesítéséről szóló határozati javaslatot támogatja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

150/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 3.számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának helyettesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. sz. 

felnőtt háziorvosi körzet működtetése tárgyában a praxisjog helyettesítésére és a helyettes 

helyettesítésére tárgyalásokat folytasson - 2018. július 1-től a praxisjog elidegenítése esetén az 

elidegenítő személy részére praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésének 

napjáig, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig - feladat-ellátási szerződés megkötése 

céljából a feladat ellátására alkalmas helyettes orvosokkal. 

 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős:  polgármester 
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Pálffy Károly: elmondja, hogy a legnagyobb tisztelettel szeretnének elbúcsúzni dr Kauda Béla 

doktor úrtól, mert véleménye szerint a közel 40 év alatt, amióta a Doktor úr a háziorvosi ellátást 

biztosította elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

 

 

28. Napirendi pont 

Semmelweis - nap előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a 

Humánerőforrások Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

151/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Semmelweis - nap előkészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Semmelweis-nap programját az alábbiak 

szerint fogadja el:   

• Ünnepség időpontja: 2018. június 21. 18 óra 

• Ünnepség helyszíne: Báder Fogadó 

• Ünnepség programja: Kitüntetések átadása 

 

A képviselő-testület a Semmelweis-napi program költségeire Bicske Város Önkormányzat 

2018. évi költségvetésében szereplő állami és önkormányzati rendezvények előirányzat terhére 

500.000,- Ft keretösszeget biztosít. 

 

Határidő:  2018. június 21. 

Felelős:  polgármester 
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29. Napirendi pont 

Közterület elnevezésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: tájékoztatást ad az előterjesztésről. Hozzáteszi, hogy az előterjesztést a Város- 

és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Nincs hozzászólás, ezérté kéri, aki támogatja a 066 hrsz-ú közterületet Könyves Kálmánról 

nevezzék el, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

152/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Közterület elnevezésről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a tulajdonában álló bicskei 066 hrsz-ú közterületet Könyves Kálmán utca néven nevezi 

el, 

2) felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésének, az elnevezések 

megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 14/2014. (V. 

28.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében előírtak, valamint a központi 

címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai 

szerinti eljárást folytassa le. 

 

 

Határidő:  2018. augusztus 30. 

Felelős:  jegyző 

 

 

30. Képviselői bejelentések 

 

Pálffy Károly: átadja a szót a képviselőknek a képviselői bejelentések megtételére.  

 

Ivanics Imréné: kéri annak vizsgálatát és megoldását, hogy a Lidl áruházhoz a Kossuth utcából 

be-kijárás megoldható legyen a megnövekedett forgalom miatt. Elmondja, hogy ezt az 1-es út 

megnövekedett forgalma is indokolja, illetve az áruház forgalma is indokolja.  
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Ehhez kapcsolódóan kéri a gyalogátkelőhely megvalósítást.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a felvetést. Elmondja, hogy megvizsgálják.  

 

Sulyokné Guba Judit: elsőként kéri a Szent István úton a gömb hársfák pótlását és gallyazását. 

Másodikként kátyúkra hívja fel a figyelmet, elmondja, hogy ezek a közút és az önkormányzati 

út találkozásánál találhatók. Ezek a Gárdonyi utca -Szent István utca kereszteződésében, a Szent 

István utca és Móricz Zsigmond utca kanyarulatában találthatók, valamint jelzi, hogy a Tatai út 

- Kisfaludy utca sarkán az aszfalt széle be van törve.  

Elmondja továbbá, hogy a Váradi utca lakói megkeresték és elmondták, hogy nem kapnak 

önkormányzati újságot. 

Továbbá tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Móricz Zsigmond utcában a 

rakodótérnél a 20km/h táblát pótolni szükséges.  

Kéri, hogy amennyiben megoldható, akkor a hétvégi rakodás kérdésének megoldása szükséges 

az ott lakók nyugalmának biztosítása érdekében. 

Elmondja, hogy a Móricz Zsigmond utca 21-től a közvilágítás nincs megoldva. Kéri, hogy 

amennyiben lehetőség van rá, kéri ennek biztosítását, kiépítését. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a jelzéseket és megadja a szót Bárányos József képviselőnek.  

 

Bárányos József: elsőként jelzi, hogy a Bogya Károly utca 17. szám előtt a járdát a víz 

alámosta. Kéri ennek vizsgálatát a további nagyobb költségek és balesetek elkerülése 

érdekében. 

Elmondja, hogy a Prohászka utca páros oldalán a zebra után viakoloros út szegélye leszakadt, 

balesetveszélyes. 

Harmadikként jelzi, hogy a Szent István úti iskola Kisfaludy utca felőli bejárata kátyús, 

balesetveszélyes. Kéri a balesetveszélyes kátyúk elhárítását.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a jelzéseket. További bejelentés hiányában megköszöni 

mindenkinek a munkáját. Jelzi, hogy a képviselő-testületi munkát egy rövid szünet után zárt 

üléssel folytatják. A nyílt ülést 10.40 órakor bezárja. További szép napot kíván mindenkinek. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


