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JEGYZŐKÖNYV 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2018. július 12. 8.04 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Ivanics Imréné képviselő  

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna képviselő 

Németh Tibor képviselő 

 

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 

Dankó Anikó ügyintéző 

Kissné Bükkösi Éva ügyintéző 

Döme László Bicskei Művelődési Közalapítvány elnöke 

Polgár Viktor Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke 

Döme Lászlóné Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető NKft. Felügyelőbizottságának elnöke 

Nagyné Szita Erzsébet Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatója 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Kft. gazdasági igazgatója 

Kósa László Bicske Városi TV 

Tóth György Bicske Városi TV 

 

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

Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Megkérdezi van-e valakinek kérdése a 

napirendekkel kapcsolatban. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, aki elfogadja a napirendi 

pontokat, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 fő 
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Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

199/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2018. július 12-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 12-i rendkívüli, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság végelszámolásának befejezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság többlet támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Bicske Városi Bölcsőde és Kultúrkúria kivitelezésével kapcsolatos faktorálásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-es nevelési 

évben 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. Szent Mihály-napi sokadalom előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Határidő:  2018. július 12. 

Felelős:  polgármester 
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1. Napirendi pont 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

végelszámolásának befejezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy hét határozatot kell elfogadniuk, amit 

külön-külön kell megszavazniuk. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megkérdezi Nagyné Szita 

Erzsébetet, kíván-e hozzáfűzni valamit a végelszámoláshoz. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: köszönti a testület tagjait, elmondja, hogy a Bicskei Üdülőtábor és 

Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. végelszámolása rendben lezajlott, semmilyen rendkívüli 

esemény nem történt ezzel kapcsolatban. Az átadás zökkenőmentes volt. 

Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást és Nagyné Szita Erzsébet munkáját. Megkérdezi a 

képviselő-testület tagjait, van-e valakinek hozzáfűznivalója az elhangzottakhoz. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak külön-külön a határozatokról. Az első a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. végelszámolásának befejezéséről szóló 

határozati javaslat. Kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja határozati javaslatot. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

 

200/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság végelszámolásának befejezéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító a Bicskei Üdülőtábor és 

Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolójának előterjesztése 

alapján a végelszámolási eljárást 2018. június 30. napján befejezettnek nyilvánítja és elfogadja 

a Társaság végelszámolási zárómérlegét és zárójelentését, valamint a Társaság végelszámolója 

által elkészített vagyonfelosztási javaslatot. 

 

Határidő:  2018.08.31. 

Felelős:  polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy szavazzanak a második határozati javaslatról, amely a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásával 

kapcsolatos záró adóbevallások jóváhagyásáról szól. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

201/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság végelszámolásával kapcsolatos záró adóbevallások jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító jóváhagyja a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolója 

által elkészített, a Társaság végelszámolásával kapcsolatos záró-adóbevallásokat. 

 

Határidő:  2018.08.31. 

Felelős:  polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy szavazzanak a harmadik határozati javaslatról, amely a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolási 

zárómérleg, zárójelentés, valamint vagyonfelosztási javaslat Cégbíróságnak történő 

benyújtásáról és a végelszámolási eljárás befejezéséről szól. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

202/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság végelszámolási zárómérleg, zárójelentés, valamint vagyonfelosztási javaslat 

Cégbíróságnak történő benyújtásáról és a végelszámolási eljárás befejezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító megbízza a Bicskei Üdülőtábor 

és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolóját, hogy a 

jóváhagyott végelszámolási zárómérleg, zárójelentés, valamint vagyonfelosztási javaslat 

Cégbíróságnak történő benyújtásával jelentse be a végelszámolási eljárás befejezését a 

Társaság cégjegyzékből történő törlése céljából. 

 

A végelszámolás befejezésének időpontja: 2018. június 30. 

 

Határidő:  2018.08.31. 

Felelős:  polgármester 
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Pálffy Károly: kéri, hogy szavazzanak a negyedik határozati javaslatról, amely a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékből 

történő törléséről szól. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

 

203/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság cégjegyzékből történő törléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító megbízza a végelszámolót, 

hogy a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

cégjegyzékből történő törlését követő 30 napon belül intézkedjen a vagyonfelosztási javaslat 

szerint a Társaság tagját megillető pénzösszeg kifizetéséről. 

 

 

Határidő:  2018.08.31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy szavazzanak az ötödik határozati javaslatról, amely a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásával 

kapcsolatban felmerülő költségek kifizetéséről szól. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 
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204/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság végelszámolásával kapcsolatban felmerülő költségek kifizetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító úgy határoz, hogy a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásával, 

illetve annak befejezésével kapcsolatban  

1. 2018. június 30. napját követően még felmerülő költségek a vagyonfelosztás után 

fennmaradó pénzösszegből kerülnek megfizetésre, 

2. a vagyonfelosztás után fennmaradó pénzösszeg és az 1. pontban meghatározott 

költségek különbsége a Társaság cégjegyzékből történő törlését követően Bicske Város 

Sportjáért Közalapítvány részére kerül átutalásra, illetve házipénztárból kifizetésre. 

 

Határidő:  2018.08.31. 

Felelős:  polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy szavazzanak a hatodik határozati javaslatról, amely a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásának 

befejezését követően az iratanyag elhelyezéséről szól. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

205/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság végelszámolásának befejezését követően az iratanyag elhelyezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító úgy határoz, hogy a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság iratanyaga a 

végelszámolás befejezését és a Társaság cégjegyzékből történt törlését követően az Alapító 

2060 Bicske, Nagy Károly u 5. szám alatti ingatlanán kerül elhelyezésre. Alapító jelen határozat 

aláírásával kijelenti, hogy az iratanyag megőrzéséért díjat nem számít fel. 

 

 

Határidő: 2018.08.31. 

Felelős: polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy szavazzanak a hetedik határozati javaslatról, amely a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolójának 

felmentéséről szól. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

 

206/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság végelszámolójának felmentéséről 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint Alapító tekintettel a Bicskei Üdülőtábor 

és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásának 

befejezésére a Társaság végelszámolóját, Nagyné Szita Erzsébetet felmenti a Társaságnál 

betöltött végelszámolói tisztsége alól és mentesíti őt a felelősség alól. 

 

 

Határidő:  2018.08.31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

2.Napirendi pont 

Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a következő napirendi pontot. 

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Megkérdezi Döme Lászlót, a Közalapítvány 

elnökét, hogy kíván-e hozzászólni. 

 

Döme László: jelzi, hogy nem szeretné kiegészíteni az elhangzottakat. 

 

Pálffy Károly: hozzászólás hiányában kéri szavazzanak.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 
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207/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott 8.000.000,-Ft és 2.002.711,-Ft 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja, 

2. a Bicskei Művelődési Közalapítvány kérelmének helyt ad és a részére nyújtott fel nem 

használt 3.591.387,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználását 

2018. december 31-re, az elszámolási határidejét 2019. március 31-re módosítja.  

 

Határidő:  2018.július 12. 

Felelős:  polgármester 

 

3.Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést 

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs jelentkező, ezért kéri a képviselő 

társakat, aki a határozati javaslatot elfogadja, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

208/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 2018. I. negyedéves beszámolóját 802 938e Ft mérlegfőösszeggel és 13 563e Ft 

adózott eredménnyel elfogadja. 

Határidő: 2018. július 12. 

Felelős: polgármester 
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4.Napirendi pont 

A kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Ismerteti a napirendi pontot, utána megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

jelentkező, ezért kéri, hogy szavazzanak. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

 

209/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. meghirdeti a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalást), 

2. a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez Bicske Város 

Önkormányzata keret jelleggel 700.000,-Ft támogatást biztosít a 2018. évi 

költségvetésben szereplő civil szervezetek támogatása előirányzat terhére, 

3. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az 

adománygyűjtést, 

4. felhatalmazza a polgármestert a 2. számú melléklet szerinti megállapodások aláírására, 

5. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 3. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon 

elrendeli. 

 

 

Határidő:  2018.07.30. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

5.Napirendi pont 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság többlet támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést és megkérdezi Polgár Viktort a Tűzoltóság elnökét 

szeretné-e valamivel kiegészíteni az előterjesztést. 
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Polgár Viktor: megköszöni a szót és elmondja, hogy nem minden környező település járul 

hozzá a Tűzoltóság működéséhez, tavaly 1.550.000,- Ft-ot tudtak összegyűjteni a működésre a 

környező településektől, az idei évben ezidáig 200.000,- Ft-tal járultak hozzá a költségeikhez. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást, és elmondja, hogy az önkormányzat az idei évben 

is meg fogja keresni a környező településeket a támogatással kapcsolatban. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. Nincs jelentkező, ezét kéri, aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

 

210/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság többlet támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. hozzájárul a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság biztonságos működésének 

fenntarthatósága támogatásához 4.000.000,-Ft összegben a 2018. évi költségvetés terhére 

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

önkormányzati rendelet 28. melléklet 27. sorának „Tartalékképzés támogatásokra”). 
 

2. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Önkormányzati Tűzoltósággal kötendő, a 

határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

 
 

Határidő: 2018. július 31. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

6.Napirendi pont 

Bicske Városi Bölcsőde és Kultúrkúria kivitelezésével kapcsolatos faktorálásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a következő napirendi pontot, utána megnyitja a napirend felett a vitát. 

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

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodásszavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

211/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Városi Bölcsőde és a Kultúrkúria kivitelezésével kapcsolatos faktorálásról 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00021 projekt - Bicskei Kultúrkúria  

• és a TOP 1.4.1-15-FE1-2016-00035 projekt - Bicske Városi Bölcsőde  

vonatkozásában a kivitelezési munkákra vonatkozó - az OTP Bank Nyrt. és a ZöldBázis 

Kft. között létrejött - szerződés alapján az engedményezést tudomásul veszi, 

2. felhatalmazza a polgármestert a faktoráláshoz szükséges valamennyi jognyilatkozat 

megtételére és valamennyi dokumentum aláírására. 

 

 

Határidő:  2018. július 15. 

Felelős:  polgármester 

 

7.Napirendi pont 

Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. 

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs jelentkező, ezért kéri a 

képviselőtársakat, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

212/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátás szerződés módosításáról 

 

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

az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében: 

 

1)  Tudomásul veszi és hozzájárul a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetre 

vonatkozó feladat-ellátási szerződés alábbi pontjainak módosításához: 

 
1. A szerződés 3. pontja: 
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Megbízó vállalja, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta megállapított háziorvosi 

finanszírozási díj összegén és a Megbízó által foglalkoztatott asszisztens bér és járulás – havonta 

mindösszesen 53.506 Ft azaz ötvenháromezer-ötszázhat forint – különbségét minden hónapban átutalja 

Megbízott által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül. 

 

2. A szerződés 8. pontja: 

A Háziorvos személyes orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése 

és gyógyítása, gondozása céljából. Helyettesítésről és annak díjazásáról maga gondoskodik. 

A helyettesítő orvos 2018. augusztus 1-jétől 2018. december 31-ig: Dr. Török Péter háziorvosi 

pecsétszáma:……….. 

 

3. A szerződés 11. pontja: 

Szerződő felek a rendelési időt heti nyolc órában határozzák meg. Ezen felül a Megbízott heti egy óra 

csecsemő és terhes tanácsadást tart. 

 

4. A szerződés 12. pont: 

Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Megbízott a rendelést a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet 

rendelőjében látja el és az alábbiak szerint biztosítja:  

  

Hétfő:  11:00-13:00 

Kedd:  12:00-13:00 

Szerda: 11:00-13:00 

Csütörtök: 11:00-13:00 

Péntek: 14:00-15:00 

 

Tanácsadás: Péntek 10:00-11:00 saját rendelőben 

 

2)   felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező módosított 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. július 30. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

8.Napirendi pont 

Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-es nevelési évben 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a következő napirendi pontot. 

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás nem volt.  Kéri, aki támogatja 

a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

213/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-es nevelési 

évben 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvodában, a 2018/2019-es 

nevelési évben az óvodai csoportokban a maximális csoportlétszám túllépését az alábbiak 

szerint engedélyezi: 

 

 

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája Pillangó csoport 28 fő 

 

   
 

Határidő: 2018.08.31. 

Felelős: polgármester 

 

9.Napirendi pont 

Szent Mihály-napi sokadalom előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, utána megkéri a képviselőtársakat, akinek van 

hozzászólása, jelezze. Nincs észrevétel, javaslat. Kéri, hogy szavazzanak. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a  

következő határozatot hozta: 

 

 

214/2018. (VII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Szent Mihály-napi sokadalom előkészítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Szent Mihály-napi sokadalom elnevezésű programra a 2018. évi költségvetésének 

tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények előirányzat terhére keret 

jelleggel 1.000.000,-Ft-ot biztosít, 
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2. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes program 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. A Petőfi 

Művelődési Központ szakemberei a Bicskei Polgármesteri Hivatal iránymutatása 

alapján készítik elő és bonyolítják le a programsorozatot. 

 

Határidő:  2018. szeptember 29. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: megköszöni mindenkinek a munkát és a nyílt ülést 8.25 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 
 

 

 

 

 


