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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. június 25. (hétfő) 8.35 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke 

Ivanics Imréné képviselő  

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 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Kissné Bükkösi Éva 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója 

Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

Komlós Edina Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. munkatársa 

Kósa László Bicske Városi TV 

 

Pálffy Károly: köszönti a képviselő-testület júniusi soros, nyílt ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a testület 8 fővel határozatképes. Iványi Ferenc Tivadarné és dr. Bourgla 

Ossamah képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a testületi ülésen. A meghívóban 

kiküldött napirendi pontokra tesz javaslatot. Kéri, hogy aki a napirendi pontokat 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 határozatot hozta: 

 

173/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2018. június 25-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 25-i soros, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

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

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

(280. sz. előterjesztés, pótanyagként kerül kiosztásra) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

(281. sz. előterjesztés, pótanyagként kerül kiosztásra) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

(270. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A 2019-2020 évi intézményi- és közvilágítási árambeszerzésről – eredmény 

(286. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. A 2018-2020 évi intézményi földgázbeszerzésről – eredmény 

(287. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. A Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programja” 

pályázat megvalósításáról 

(291. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának 

módosításáról 

(278. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről 

(290. sz. előterjesztés, később kerül feltöltésre) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. Személyes közreműködési szerződés módosításáról 

(279. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. A víziközművek 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási tervéről 

(284. sz. előterjesztés) 
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Előterjesztő: polgármester 

 

11. 2018. évi augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

(269. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

12. Bicske, külterület 5401/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről és címnyilvántartásba 

történő felvételéről 

(277. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

13. Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

(268. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

14. Fejér Megyei Művelődési Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

(272. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

15. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról és tevékenységi körének bővítéséről 

(282. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

16. Képviselői bejelentések 

 

 

Határidő:  2018. június 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű  

képviselő-testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az első napirendi pontot. Megadja a lehetőséget a képviselő-testület 

tagjainak a kérdezésre. 

 

Ivanics Imréné: a negyedikként megjelölt eseményre kérdez rá. 

 

Pálffy Károly: a következő választ adja: 

4. 2018. május 30. Találkozó a Fejérvíz Zrt-től Gulyás Józseffel és Rácskai Andrással a 

Bajcsy-Zsilinszky utca felújításával, valamint az oda tervezett vízvezeték 

rekonstrukcióval kapcsolatban   

A találkozóra azért került sor, mert a képviselő-testület korábban elhatározta, hogy felújítja a 

Bajcsy-Zsilinszky utcát.  

A munka megkezdése előtt mindenféleképpen szükséges felújítani a város egyetlen vízbekötési 

szakaszát, illetve új szakaszok kialakítása is szükségessé vált. Ezzel kapcsolatban egyeztették 

a nyomvonalakat. 
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Pálffy Károly: nincs több hozzászólás, ezért kéri, 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: 

 

174/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

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

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről, a 

lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések 

alapján tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. június 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

2. Napirendi pont 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előző soros, zárt ülésen elhangzott 

képviselői döntésekről. Megadja a lehetőséget a képviselő-testület tagjainak a kérdezésre. 

Nincs kérdés, hozzászólás. Kéri, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 

  

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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175/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. június 25. 

Felelős:  polgármester 

 

3. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a napirendi pontot. 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 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 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

4. Napirendi pont 

A 2019-2020 évi intézményi- és közvilágítási árambeszerzésről – eredmény 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a testület a márciusi ülésén döntött 

arról, hogy az intézményeiben, illetve a közvilágításhoz szükséges villamos energiát a Sourcing 

Hungary Kft. közreműködésével a versenypiacon, közbeszerzési eljárás lefolytatásával szerzi 

be a 2019-2020 évekre.  

A közbeszerzésekről szóló törvény szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás került 

meghirdetésre, melyre a piacon lévő energiakereskedők mindegyike meghívást kapott. Bírálati 
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szempontként a legalacsonyabb ár került meghatározásra. Az eljárás során 5 ajánlattevő nyújtott 

be érvényes ajánlatot. A bírálóbizottság az ajánlati dokumentáció és az árlejtés alapján az 

eljárást érvényesnek és eredményesnek javasolja nyilvánítani, mindkét rész esetében az MVM 

Partner Zrt-t javasolja nyertesként, továbbá az I. rész esetében a CYEB Energiakereskedő Kft-

t, a II. rész esetében az E.ON Energiakereskedelmi Kft-t javasolja második helyezettként 

kihirdetni. 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy sajnos a korábbi kedvező árakat nem sikerült elérni sem a 

földgáz, sem az elektromos áram tekintetében. Ennek két oka van, egyrészt a piaci folyamatok, 

ez a beszerzési időszak áraira növekvő tendenciát mutat. Az emelkedés másik mozgatója a 

forint-dollár, forint-euro árfolyama, ahol a forint sajnos jelenleg több éves mélypontján 

tartózkodik. Az önkormányzat egyedi beszerzése során most is jobb árat ért el, mint az 

egyidejűleg futó csoportos beszerzés, ahol nagyobb vásárolt mennyiségek szerepeltek. 

A jelenlegi piaci viszonyok között a korábbi, kiemelkedően alcsony ár elérése nem volt 

elvárható. A bírálóbizottság két szakmai tagja (közbeszerzési és szakmai képviselő) egyértelmű 

álláspontja a folyamatos beszerzési tapasztalatuk alapján az, hogy a beszerzés 

eredménytelennek nyilvánítása esetén a megismételt eljárás magasabb árat eredményez a 

jelenlegi piaci környezetben. Elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései 

értelmében testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell tartani. Megadja a 

lehetőséget a képviselő-testület tagjai számára a kérdezésre. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy 

szavazzanak. Felkéri, Fritz Gábor jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.  

 

Fritz Gábor: ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik szavazatukat „igen”, „nem” 

vagy „tartózkodom” kijelentéssel adhatják le. 

 

- Bálint Istvánné igen; 

- Bárányos József igen; 

- Ivanics Imréné igen; 

- Máté János Szilárd igen; 

- Németh Tibor igen; 

- Pálffy Károly igen; 

- Sulyokné Guba Judit igen; 

- Szabó Attila igen. 

 

Az írásban rögzített név szerinti szavazás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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) 

 

                   Bálint Istvánné – igen Németh Tibor - igen 

 Bárányos József – igen Pálffy Károly – igen 

 Ivanics Imréné – igen Sulyokné Guba Judit - igen 

 Máté János Szilárd – igen Szabó Attila - igen 

  

név szerinti szavazás mellett a következő határozatot hozta: 
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176/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2019-2020 évi intézményi- és közvilágítási árambeszerzés – eredmény 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás érvényesen 

és eredményesen zárult. 

2. a bírálóbizottság javaslata alapján nyertes ajánlattevőként a közbeszerzési eljárás I. 

részének vonatkozásában az MVM Partner Zrt (1031 Budapest, Szentendrei út 207-

209.; adószám: 12898019-2-44)-t hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta.  

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 17,99,- HUF/kWh. 

3. a bírálóbizottság javaslata alapján nyertes ajánlattevőként a közbeszerzési eljárás II. 

részének vonatkozásában az MVM Partner Zrt (1031 Budapest, Szentendrei út 207-

209.; adószám: 12898019-2-44)-t hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta.  

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 15,05,- HUF/kWh. 

4. a bírálóbizottság javaslata alapján második helyezett ajánlattevőként a közbeszerzési 

eljárás I. részének vonatkozásában a CYEB Energiakereskedő Kft-t (2000 szentendre, 

Szmolnyica sétány 6/5.; adószám: 22742933-2-44)-t hirdeti ki, tekintettel arra, hogy 

ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a 

második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta.  

Az ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 18,04,- HUF/kWh. 

5. a bírálóbizottság javaslata alapján második helyezett ajánlattevőként a közbeszerzési 

eljárás II. részének vonatkozásában E.ON Energiakereskedelmi Kft (1134 Budapest, 

Váci út 17.; adószám: 24765648-2-44)-t hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata 

megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a második 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta.  

Az ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 15,09,- HUF/kWh. 

6. nyilatkozik, hogy az I. rész vonatkozásában nettó 29.463.338,-Ft, a II. rész 

vonatkozásában nettó 8.764.774,-Ft fedezet a szerződő intézmények költségvetésében 

rendelkezésre áll, illetve azt a szerződéses időszakban költségvetésükben tervezni 

fogják. 

 

7. felkéri az érintett intézményvezetőket a kereskedelmi szerződések aláírására. 

 

Határidő: kereskedelmi szerződések aláírására: 2018. július 31. 

Felelős: kereskedelmi szerződések aláírásáért: intézményvezetők 
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5. Napirendi pont 

A 2018-2020 évi intézményi földgázbeszerzésről – eredmény 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a testület a márciusi ülésén döntött 

arról, hogy azon intézményeiben, ahol a fogyasztás 20m3/h felett van – mint például a 

Tanuszoda, Szent László Általános Iskola, Egészségügyi Központ, Kakas óvoda (Városi 

konyha) –, a földgázenergiát a Sourcing Hungary Kft. közreműködésével a versenypiacon, 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával szerzi be a 2018 október 1 -2020. október 1. közötti 

időszakra. A közbeszerzésekről szóló törvény szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

került meghirdetésre, melyre a piacon lévő energiakereskedők mindegyike meghívást kapott. 

Bírálati szempontként a legalacsonyabb ár került meghatározásra. Az eljárás során 5 ajánlattevő 

nyújtott be érvényes ajánlatot. A bírálóbizottság az ajánlati dokumentáció és az árlejtés alapján 

az eljárást érvényesnek és eredményesnek javasolja nyilvánítani, és az NKM 

Földgázszolgáltató Zrt-t javasolja nyertesként, továbbá az E.ON Energiakereskedelmi Kft-t 

második helyezettként kihirdetni. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kbt. rendelkezései 

alapján testületi döntéshozatal esetén itt is név szerinti szavazást kell tartani. Megadja a 

lehetőséget a képviselő-testület tagjai számára a kérdezésre. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy 

szavazzanak. Felkéri, Fritz Gábor jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.  

 

Fritz Gábor: ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik szavazatukat „igen”, „nem” 

vagy „tartózkodom” kijelentéssel adhatják le. 

 

- Bálint Istvánné igen; 

- Bárányos József igen; 

- Ivanics Imréné igen; 

- Máté János Szilárd igen; 

- Németh Tibor igen; 

- Pálffy Károly igen; 

- Sulyokné Guba Judit igen; 

- Szabó Attila igen. 

 

Az írásban rögzített név szerinti szavazás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

  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) 

 

                   Bálint Istvánné – igen Németh Tibor - igen 

 Bárányos József – igen Pálffy Károly – igen 

 Ivanics Imréné – igen Sulyokné Guba Judit - igen 

 Máté János Szilárd – igen Szabó Attila - igen 

  

név szerinti szavazás mellett a következő határozatot hozta: 
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177/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A 2018-2020 évi intézményi földgázbeszerzés – eredmény 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás érvényesen 

és eredményesen zárult. 

2. a bírálóbizottság javaslata alapján nyertes ajánlattevőként az NKM Földgázszolgáltató 

Zrt (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; adószám: 10897830-2-44)-t. hirdeti ki, 

tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra 

tekintettel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta.  

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 94,17,- HUF/m3. 

3. a bírálóbizottság javaslata alapján második helyezett ajánlattevőként az E.ON 

Energiakereskedelmi Kft (1134 Budapest, Váci út 17.; adószám: 24765648-2-44)-t 

hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a bírálati 

szempontra tekintettel a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 

ajánlatot adta.  

Az ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 94,18,- HUF/m3. 

4. felkéri az érintett intézményvezetőket a kereskedelmi szerződés aláírására. 

 

Határidő: kereskedelmi szerződések aláírására: 2018. július 31. 

Felelős: kereskedelmi szerződések aláírásáért: intézményvezetők 

 

 

6. Napirendi pont 

A Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programja” pályázat 

megvalósításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Magyar 

Kézilabda Szövetség nyílt pályázatot hirdetett meg a leromlott állapotba került, kézilabdázásra 

alkalmas tornatermek korszerűsítése, és ezáltal a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális 

feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése érdekében. A felhívásra 

önkormányzatunk pályázatot nyújtott be, mely pályázaton 7.932.851,- Ft támogatást nyertünk. 

A képviselő-testület korábbi döntésében a pályázathoz szükséges 30 %-os önerőre 

keretjelleggel 2.500.000,- Ft összeget biztosított. Elmondja, hogy a Magyar Kézilabda 

Szövetség megbízott gazdasági társasága a projektre vonatkozó közbeszerzési eljárást 

lefolytatta, mely eljárás eredményeként a beruházás összköltsége az eredetileg tervezett bruttó 

7.932.851,- Ft összegről bruttó 12.548.387,- Ft-ra emelkedett. Ennek tekintetében tájékoztatja 

a képviselőket, hogy önkormányzatunk dönthet úgy, hogy eláll a pályázattól, vagy az önerő 

kiegészítésével a pályázatot megvalósíthatja. Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtása előtt 

megkért indikatív árajánlat összege is jóval magasabb, mint a szükséges önerő összege, így 

javasolja, hogy a nyílászárók cseréjéhez a korábbi döntésben vállalt 2,5 M Ft önerőt a szükséges 

mértékben megemelve biztosítsa az önkormányzat. 
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Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tárgyalásokat fog kezdeményezni a Székesfehérvári 

Tankerületi Központtal, hogy mint intézményfenntartói feladatokat ellátó szerv, járuljon hozzá 

anyagilag az emelt önerőhöz. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért 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: 

 

178/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programja” 

pályázat megvalósításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a 270/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozatának (a továbbiakban: Határozat) 5. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

- a Határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A 2017. évi 

költségvetésben a pályázatok előkészítéséhez szükséges tervezési feladatokra 

elkülönített pénzösszeg terhére keret jelleggel 400.000 Ft-ot biztosít a pályázati 

biztosíték fedezetére, továbbá nyertes pályázat esetén a 2018. évi költségvetés 

terhére (Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 

(II.14.) önkormányzati rendelet 31. melléklet tartalékok II/4 és II/17 sorok), keret 

jelleggel 3,8 millió Ft-ot biztosít az önerőre. 

2. A Határozat módosítással nem érintett részeit változatlanul, továbbra is hatályban tartja. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Székesfehérvári Tankerületi Központtal tárgyalásokat 

folytasson abból a célból, hogy a Székesfehérvári Tankerületi Központ az 1. pontban 

meghatározott önerőhöz járuljon hozzá anyagilag. E cél elérése esetén Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Székesfehérvári 

Tankerületi Központtal kötendő megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2018. június 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

7. Napirendi pont 

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: tájékoztatást ad a napirendi pontról. Elmondja, hogy költségvetési szerv esetén 

az alapító okiratban foglaltak változásakor az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat 

mellett az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is el kell készíteni.  
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Tájékoztat, hogy az előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és 

támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy elsőként az 

alapító okirat módosításáról szavazzanak. Kéri, 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: 

 

179/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának 

módosításáról 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal fogadja el 

a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának 

módosítását: 

 

Módosító okirat (tervezet) 

 

A Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által 2017. augusztus 16. napján kiadott, 230/2017. számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének _______számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

 

1. Az alapító okirat 4.4. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

3 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

4 081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

5 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

 

2. Az alapító okirat 5.1. pontjában a „5 év határozott időre” szövegrész „legfeljebb 5 év határozott időre” 
szövegrészre módosul. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Bicske, 2018. ______________________________ 

 

P.H. 

Pálffy Károly 

polgármester  
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2. Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására, továbbá felkéri a 

polgármestert, hogy a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető Alapító 

Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 

részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében 

küldje meg. 
 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős:  polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy másodikként az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

jóváhagyásáról döntsenek. Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

180/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratának jóváhagyásáról 

  

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal 

jóváhagyja a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 

Alapító okirat (tervezet) 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2060 Bicske, Nagy Károly utca 5. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Üdülőtábor 8251 Zánka , Újhegyi út 21.  

 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. szeptember 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
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3.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként a sport, ifjúsági ügyek ellátása, a sport és 

szabadidősport támogatása. A rekreációs –és szabadidős sport gyakorlása, biztosítása, 

feltételeinek megteremtése, ifjúsági tábor működtetése. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 

alapján az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz fűződő jogának biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési területén biztosítja a sportolási, pihenési 

és szórakozási lehetőséget biztosító uszodaszolgáltatást és uszodaüzemeltetést a tanuszodája 

által, valamint gondoskodik az iskolai úszásoktatás feltételeinek biztosításáról. 

Az ifjúsági tábor keretében megvalósítja a bicskei fiatalok üdültetését, táboroztatását. Olyan 

körülményeket biztosít, amely lehetővé teszi azt, hogy a kisebb jövedelmű családok és gyermekeik 

részére lehetővé váljon a balatoni nyaralás. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

3 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

4 081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

5 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bicske Város teljes közigazgatási 

területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A módosított kiadási 

előirányzatok 50 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv egyszemélyi 

felelős vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 

meghatározott nyilvános pályázati eljárásban Bicske Város Önkormányzata Képviselő-

testülete legfeljebb 5 év határozott időre bízza meg. A pályázat elbírálásáig a költségvetési 

szerv megbízott vezetőjét a polgármester bízza meg, illetve menti fel. A költségvetési szerv 

pályázaton kiválasztott vezetőjét Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult 

felmenteni, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. 

§ g) pontja alapján a polgármester gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Sportlétesítmény 

és Szabadidőközpont Üzemeltető ________________________napján kelt, 

______________________ napjától alkalmazandó ___________________________ okiratszámú 

módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
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Kelt: Székesfehérvár,  

P.H. 

 

Magyar Államkincstár 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, továbbá felkéri a 

polgármestert, hogy a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető Alapító 

Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a 

törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg. 
 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

8. Napirendi pont 

Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy dr. Kauda Béla háziorvos évtizedek óta ellátja a városban a 3. 

számú felnőtt háziorvosi körzet feladatait. 2018. július 1-jével Doktor Úr nyugállományba 

vonul, így az önkormányzatnak - mint az egészségügyi ellátás nyújtására kötelezettnek - 

továbbra is gondoskodnia kell a lakosság ellátásáról. Emiatt szükséges dr. Nagy Gyula, mint 

helyettesítő orvos gazdasági társaságával a háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről szóló 

szerződés megkötése. Tájékoztatja a képviselőket, hogy úgy gondolják, hogy a körzet 

háziorvosi feladatainak tartós, nem helyettesítéssel történő ellátására jóval nagyobb az esély, 

abban az esetben, ha önkormányzatunk, mint egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó 

szerv felszerelt rendelőt biztosít a leendő orvosnak, ezért szükséges a Prevenció Bt. 

tulajdonában lévő orvosi eszközök megvásárlása. Kéri, hogy a képviselő-testület biztosítson 

erre a célra keret jelleggel 2 millió Ft-ot. Elmondja, hogy tekintettel arra, hogy dr. Kauda Béla 

második helyettesítő orvosként szerepel a 2. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási 

szerződésben, továbbá dr. Nagy Gyula rendelési idejét szükséges módosítani ahhoz, hogy a 

helyettesítési feladat-ellátás ne ütközzön a meglévő rendelési idejével, ezért szükséges a 2. 

számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása is. Megköszöni 

Kauda Doktor Úr 43 éve tartó, áldozatos munkáját.  

Megnyitja a napirend felett a vitát és jelzi, hogy 3 határozatot kell elfogadniuk. Nincs 

hozzászólás, kérdés ezért kéri, hogy aki a háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről szóló 

határozatot 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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181/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben 

az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében: 

 

1. Megbízóként 2018 július 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időre 

Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítés céljából megbízza és feladat-

ellátási szerződést köt a BINO Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 2060 Bicske 

Kisfaludy u. 48.; cégjegyzékszám: Cg.07-06-005075; adószám: 22063294-1-07) 

gazdasági társasággal, mint megbízottal, 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 

aláírására, 

3. felhatalmazza a polgármestert a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az 

egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges 

valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést 

engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, 

hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Pálffy Károly: másodikként kéri, aki a háziorvosi eszközök adásvételének jóváhagyásáról 

szóló határozati javaslatot támogatni tudja, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

 

182/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Háziorvosi eszközök adásvételének jóváhagyásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.) a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásához használt, a Prevenció Bt. 

(székhelye: 2060 Bicske, Táncsics Mihály utca 40.) tulajdonában lévő, 2060 Bicske, 

Kossuth tér 17. szám alatti rendelőben található valamennyi olyan ingóságot 

megvásárolja, melyet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet a háziorvosi 

ellátásban tárgyi feltételként előír, 
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2.) az eszközvásárlására keret jelleggel bruttó 2.000.000,-Ft-ot biztosít a 2018. évi 

költségvetés dologi kiadások előirányzat terhére, 

3.) felkéri a polgármestert a Prevenció Bt-vel kötendő, az 1. pontban meghatározott 

eszközök vásárlására vonatkozó adásvételi szerződés elkészítésére,  

4.) felkéri a polgármestert arra, hogy gondoskodjon a megvásárolt eszközök Bicske Város 

Önkormányzat tárgyi eszköz nyilvántartásában való rögzítéséről, 

5.) felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. június 27. 

Felelős: polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy utolsóként a Bicske 2. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó 

feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló határozati javaslatról szavazzanak. Aki 

támogatni tudja, az jelezze. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

183/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicske 2. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. felkéri a polgármestert, hogy módosítsa a Bicske 2. számú felnőtt háziorvosi körzetre 

vonatkozó feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint: 

- dr. Kauda Béla helyettesítő orvosként történő megjelölésére vonatkozó 

szövegrészt helyezze hatályon kívül, 

- a rendelési időre vonatkozó meghatározásokat a következők szerint módosítsa: 

 - „tanácsadás páratlan héten keddenként 13-15 óra között” 

- „rendelési idő szerda 13-16” 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására. 

 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: polgármester 
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9. Napirendi pont 

Személyes közreműködési szerződés módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

Bizottsága tárgyalta. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Nincs hozzászólás, 

ezért kéri,aki a szerződésmódosítást 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: 

 

 

184/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Személyes közreműködési szerződés módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozza: 

 

1) Jóváhagyja, hogy 2018. július 1. napjával havonta a mindenkori finanszírozási díjat Bicske 

Város Önkormányzata bruttó 50.000,-Ft-ra egészítse ki iskola-egészségügyi ellátás címén az 

Oxy-Signum Kft. (székhelye: 2060 Bicske, Bajcsy-Zsilinszky utca 10., képviseletében: 

Zámbó Péterné Dr. Paulovics Klára) részére, melyet a mindenkori költségvetés dologi 

kiadások előirányzat terhére biztosít. 

 

2) A határozat mellékletét képező (Oxy-Signum Kft. székhelye: 2060 Bicske, Bajcsy 

Zsilinszky utca 10. képviseletében: Zámbó Péterné Dr. Paulovics Klára) módosított 

személyes közreműködési szerződés tartalmát megismerte és azt jóváhagyja, egyben 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

10. Napirendi pont 

A víziközművek 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében 

víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges 

készíteni. A Terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A felújítási, 
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pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti majd 

el és a két tervrészt együtt kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

jóváhagyásra benyújtani.  

Javasolja a műszaki adottságok ismeretében, hogy fejlesztési igényként a Bicske, Galagonyás 

és a Baboshegy-Középhegy-Előhegy zártkertek víziközművel nem rendelkező részeinek 

tervezési munkái kerüljenek megfogalmazásra, ennek anyagi forrását az éves bérleti díj terhére 

tudják biztosítani. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Ivanics Imréné: Kihangsúlyozza, hogy zártkertek víziközművel nem rendelkező részeinek 

tervezési munkáiról van szó és még nem a megvalósításról, a megvalósításig több év is eltelhet. 

 

Pálffy Károly: Megköszöni a kiegészítést. Nincs kérdés, hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja 

a határozati javaslatot, az 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: 

 

185/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A víziközművek 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási tervéről  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1) meghatalmazza a Fejérvíz Zrt-t a 2019 – 2033. évi gördülő fejlesztési terv 

vonatkozásában, hogy az alábbi víziközművek beruházási tervrészét elkészítse, az 

önkormányzat GFT-vel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit helyette és nevében 

teljesítse a MEKH-hez történő benyújtás és jóváhagyásra irányuló eljárásban. 

a) I/69. - 21-10481-1-003-00-12 Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 

b) I/12 - 11-10481-1-003-01-15 Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató 

rendszer-V  

c) II/1. - 11-10481-1-002-00-12 Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V 

 

2) az 1) c) pontban jelölt víziközmű esetében fejlesztési igényként kéri szerepeltetni a 

bicskei zártkertek (Galagonyás; Baboshegy-Középhegy-Előhegy) vezetékes ivóvízzel 

nem ellátott részeinek tervezési feladatait. A költségekre az éves bérleti díj biztosítja a 

fedezetet. 

 

3) felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazások és a fejlesztési igény aláírására. 

 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős:  polgármester 
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11. Napirendi pont 

2018. évi augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

Bizottság tárgyalta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, hozzászólás, kéri, aki 

elfogadja 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: 

 

186/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: 2018. évi augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a 2018. évi augusztus 20-i rendezvény programját a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja, 

 

2. a programra 3.500.000,-Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2018. évi költségvetés 

rendezvény előirányzat terhére, 

 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes program 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására, a 250 db 

meghívó és 20 db plakát 2 db nagyplakát elkészítésére. A Petőfi Művelődési Központ 

szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják 

le az augusztus 20-i megemlékezést. 

 

Határidő:  2018. augusztus 20. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

12. Napirendi pont 

Bicske, külterület 5401/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről és címnyilvántartásba történő 

felvételéről 

Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly: ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény alapján a közterületek elnevezése a helyi közügyek körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik. Fenti jogszabályban biztosított 

feladatkörében és a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a 

házszámozás szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletünk értelmében a 

képviselő-testület dönt a közterületek elnevezéséről. A 0133/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 

szeretne bejelentkezni ingatlanára. Az ingatlan az 5401/2 helyrajzi számú útról közelíthető meg, 

de ez a közterület nincsen elnevezve, ennélfogva nem szerepel a címnyilvántartásban sem, ezért 

az ügyfél jelenleg nem tud bejelentkezni az ingatlanra. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 

külterületen lévő közterületek elnevezéséhez és címnyilvántartásba vételéhez szükséges a 

képviselő-testület döntése. Javasolja, hogy az 5401/2 hrsz-ú közterületet „Táborállás dűlő” -

ként nevezzék el. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás. Kéri a képviselő-

testület tagjait, aki a határozati javaslattal egyetért, az jelezze. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

következő határozatot hozta: 

 

187/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicske, külterület 5401/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről és címnyilvántartásba 

történő felvételéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a 14/2014. (V.28.) számú önkormányzati rendelet 13.§ b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva a Bicske külterületi 5401/2 hrsz-ú közterületet „Táborállás dűlő”-ként 

nevezi el és hozzájárul a közterület címnyilvántartásba történő felvételéhez, 

 

2. a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésre került közterületen a lehető 

legrövidebb időn belül gondoskodjon az utcanévtábla kihelyezéséről. 

 

 

Határidő:  2018. június 25. 

Felelős:  polgármester, jegyző 

 

 

13. Napirendi pont 

Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megadja a hozzászólás lehetőségét a 

képviselőknek. Nincs kérdés, észrevétel, ezért kéri, hogy aki az elszámolást 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: 

 

188/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Evangélikus Egyházközség részére 

nyújtott 100.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. június 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

14. Napirendi pont 

Fejér Megyei Művelődési Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki az 

elszámolást 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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189/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Fejér Megyei Művelődési Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Művelődési Központ részére 

nyújtott 100.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. június 25. 

Felelős:  polgármester 

 

 

15. Napirendi pont 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. negyedéves beszámolójának 

elfogadásáról és tevékenységi körének bővítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a képviselő-testület ellenőrzi az 

önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságokat, erre tekintettel a Kft. a 2018. évi I. 

negyedéves beszámolási kötelezettségének eleget tett az előterjesztés mellékletei szerint.  

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a korábbiakban megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy a 

Kft. milyen feladatokat tudna ellátni a jövőben. Ennek alapján a képviselő-testület az áprilisi 

ülésén jóváhagyta a társaság tevékenységi körének bővítését, mindazonáltal szükséges lenne a 

8230 TEÁOR számú, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése tevékenységet is 

felvenni a már meglévő tevékenységek közé annak érdekében, hogy esetlegesen 

rendezvényszervezési feladatokat is elláthasson a Kft. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kft. 

tevékenységi körének bővítését a taggyűlés támogatta. Javasolja, hogy nevezett feladattal 

kerüljön kibővítésre a társaság tevékenységi köre. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

kérdés, hozzászólás, ezért 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: 

 

190/2018. (VI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról és tevékenységi körének bővítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. negyedéves 

beszámolóját 14 283e Ft mérlegfőösszeggel és -188e Ft adózott eredménnyel elfogadja. 

 

2. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. tevékenységi körének a 8230 

TEÁOR számú, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése tevékenységgel történő 

kibővítéséhez hozzájárul és felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy intézkedjen ennek 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történő bejelentéséről. 

 

 

Határidő:  2018. július 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

16. Képviselői bejelentések 

 

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

szót Máté Jánosnak. 

 

Máté János: elmondja, hogy a Losonczi utcából keresték meg a lakók azzal a kéréssel, hogyha  

lenne rá mód, akkor kezdeményezze az önkormányzat az utca szűkössége és a relatív gyakran 

előforduló gyorshajtások miatt az utca egyirányúsítását. Ez a változtatás biztosan érintené az 

Aradi vértanúk utcát is, de ahogyan azt már korábban a Rákóczi útnál is meg tudták oldani, úgy 

ennek az utcának az esetében is meg lehetne oldani a változtatást.  

Másodikként a tapasztalatát szeretné megosztani a képviselőkkel. Elmondja, hogy jó bicskeinek 

lenni. A múlt héten táboroztattak és bármerre mentek nagy szeretettel fogadták őket, példaként 

említi Budapestet és Tatabányát is. 

Harmadikként szeretne nagy köszönetet mondani a BTC-nek a táboroztatásnál a tőlük kapott 

segítségért. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak.  

 

Sulyokné Guba Judit: tájékoztatásképpen elmondja, hogy a testületi ülések állandó napirendi 

pontjaként szerepel a beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű 

képviselő-testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról. Ennél az 

előterjesztésnél a képviselők minden esetben választ kapnak bejelentéseikre, a táblázat 

végrehajtás című oszlopában. Szeretné jelezni, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen 3 

témában szólalt fel a Móricz Zsigmond utca kapcsán. Elsőként az ott élők nyugalmának 

megőrzése érdekében kérte, hogy az utcában a rakodás problémájára találjon az önkormányzat 

valamiféle megoldást. Tájékoztatásul elmondja, hogy a következő válasz szerepel a 

végrehajtásnál: „üzemi terület, az önkormányzatnak a jelenlegi intézkedéseknél 

(sebességkorlátozás, a közút pormentesítése locsolással) több ráhatása nincsen, az intermodális 

csomópont megvalósulása megoldást jelent.” Köszöni szépen, de ezt évek óta tudják. 

Véleménye szerint a végrehajtásnak nem a bejelentés értékelésére kell vonatkoznia, hanem arra, 

hogy Polgármester úr kezdeményezzen tárgyalásokat az üzemeltetővel arra vonatkozóan, 

hogyan tudnának megoldást találni erre az áldatlan helyzetre az ott lakók körülményeit is 

figyelembe véve, kiemelten figyelve arra, hogy például éjszaka ne történjen átpakolás.  

Az előbbihez kapcsolódva elmondja, hogy kérte hogyha a Tatai út felől kialakított tér telített 

csak abban az esetben végezzék el a többletmunkát a Nagy Állomás környékén. Sajnos 
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tapasztalata szerint ez nincsen minden esetben így. Ismételten kéri az önkormányzat fellépését 

ez ügyben is, mivel az itt kialakult helyzet már tarthatatlan. 

Másodikként említi, előző ülésen jelezte, hogy a Móricz Zsigmond utca 21. számtól a 

közvilágítás kérdése nincsen megoldva. Kérte, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor kéri 

ennek a biztosítását, kiépítését.  

Úgy emlékszik, hogy nem erről szólt konkrétan a korábbi bejelentése, hiszen ez már egy évek 

óta húzódó történet. Az E.ON- nal már korábban is felvették a kapcsolatot ezzel a problémával 

kapcsolatban. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az E.ON csak akkor vállalná a közvilágítás 

kiépítését ezen a szakaszon – de akkor sem szívesen -, hogyha a Zrínyi utcából vinné át az 

áramot. Úgy emlékszik azt kérte ezzel kapcsolatban, hogy napelemes lámpával pótolják a 

közvilágítást. Elmondja, hogy a végrehajtás oszlopban a következő válasz szerepel: „ a meglévő 

közvilágítási lámpákat a fűzfák takarják, egy rövid közbenső szakaszon nincs elektromos 

hálózat, az utca végén lévő oszlopkra az E.ON-nal egyeztetve lehet lámpákat szerelni. 

Egyeztetni kell, hogy a hálózatban van-e közvilágítási vezeték.” Azt szeretné kérni, hogy 

napelemes lámpát helyezzenek el ezen a szakaszon, mivel ez tűnik az egyetlen megoldásnak. 

Harmadikként említi, hogy a Móricz Zsigmond utcában a 20km/h-ás táblát pótolni kell. 

Gondolja, hogy ellopták vagy kidöntötték. A napokban járt arra és látta, hogy nincsen ott a 

tábla. Kéri a tábla pótlását.  

Jelzi, hogy lenne egy új bejelentése is. A Deák Ferenc utca 51. szám alatti ingatlan évek óta 

lakatlanul áll, elhanyagolt. A szomszédoknak pedig ennélfogva nagyon sok plusz energiát, 

munkát jelent, hogy a saját ingatlanukat védjék. Kéri vizsgálják meg és ami az önkormányzat 

hatáskörébe tartozik azt tegye meg az önkormányzat, segítve ezzel a szomszédok munkáját. 

Ezzel kapcsolatban jelzi, hogy az ingatlan előtt a járdán nem lehet közlekedni az elhanyagolt, 

lakatlan ingatlanból kinövő kúszónövény miatt. Kéri, hogy ebben az esetben is vizsgálja meg 

az önkormányzat mit tehet annak érdekében, hogy ez a járdaszakaszt ismét járható legyen.   

 

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

 

Bárányos József: jelzi, hogy több elszáradt fa is van a városban, amik egyrészt csúfítják a 

környezetet, másrészt pedig balesetveszélyesek lehetnek a viharban letörő ágak miatt.  Az egyik 

a József Attila - Kossuth tér sarkán van a központi óvodával szemben a méteráru bolt mellett. 

A másik pedig az Árpád út – Táncsis M. út sarkán. Ezen a szakaszon is rengeteg óvodás jár. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a jelzéseket. További bejelentés hiányában megköszöni 

mindenkinek a munkáját. A nyílt ülést 9.20 órakor bezárja. További szép napot kíván 

mindenkinek. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


