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

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

Az ülés időpontja:

2019. január 23. (szerda) 8.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő (távozik 8.50-kor)
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Bálint Istvánné alpolgármester
Igari Léna képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Tuba Gabriella ügyintéző
Kósa László Bicske Városi TV
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat központ igazgatója
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója
Pálffy Károly: köszönti a képviselő-testület soros, nyílt ülésén megjelenteket. Megállapítja,
hogy a testület 10 fővel határozatképes. Jelzi, hogy Bálint Istvánné alpolgármester asszony
jelezte távolmaradását az ülésről, Igari Léna képviselő asszony viszont ezt nem tette meg.
A kiküldött napirendekhez felvételre javasolja „a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére
tűzifa beszerzésről” szóló előterjesztést, melyet negyedik pontként kér tárgyalni. Továbbá
javasolja felvenni és hetedik pontként tárgyalni „az illegális hulladéklerakók felszámolásáról
szóló pályázati részvételről” szóló előterjesztést.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Heltai Zsolt képviselőtársuk a tegnapi napon juttatta el hozzá,
illetve jegyző úrhoz az „utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a
100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek” című
előterjesztését, amelynek a felvételét nem javasolja
Kéri, hogy szavazzanak a napirendről.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 3 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazat mellett a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (I.23.) határozata
a 2019. január 23-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 23-i soros, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
3. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
4.

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére tűzifa beszerzésről
Előterjesztő: polgármester

5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
6. A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2019. évi nyári zárva tartásának
jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
7. Illegális hulladéklerakók felszámolásáról szóló pályázati részvételről
Előterjesztő: polgármester
8. „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
9. Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatások elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
10. Képviselői bejelentése
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Határidő: 2019. január 23.
Felelős: polgármester

Heltai Zsolt 8.50-kor távozik a testületi ülésről. A testület 9 fővel határozatképes.
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: az előterjesztés kapcsán megadja a szót a kérdezésre a képviselőknek.
Ivanics Imréné: jelzi, hogy a két ülés közötti időszak eseményei közül a 4. pontról szeretne
bővebb tájékoztatást kérni.
Pálffy Károly: további kérdés, hozzászólás hiányában válaszol.
4. pont 2018. december 13. Egyeztetés a MÁV Zrt. képviselőjével Tulik Károllyal P+P
parkoló kialakításával kapcsolatban
Elmondja, hogy az előző testületi üléseken már jelezte, hogy folyamatos tárgyalást folytat a
MÁV Zrt. képviselőivel annak érdekében, hogy az Intermodális Csomópont, a modern
közlekedési csomópont nem tud megvalósulni a nagyállomás területén, addig is tudjanak olyan
területet találni, ahol a parkolást kulturált körülmények között megvalósulhasson. Tájékoztatja
a képviselőket, hogy a nagyállomás tekintetében ez a volt állomás területe lesz az egyeztetés
szerint. A terület használhatóságának vizsgálata zajlik, az ezzel kapcsolatos visszajelzést
várják. Bízik benne, hogy a kisállomás területén is megtalálják azt a módot, hogy a peron
melletti területen tudjanak kialakítani plusz parkolási lehetőségeket. Elmondja, hogy ez azért is
fontos, mert a Kormány 2018. decemberében a nagyállomás intermodális csomópontjának a
kiemelet projektté való előkészítéséről. Hozzáteszi, hogy az építkezés időszakára parkolási
lehetőséget kell biztosítaniuk a bicskei lakosság számára. Ezért tartja fontosnak azt, hogy a
kisállomáson is tudjanak kialakítani parkolási lehetőségeket.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése. További észrevétel hiányában kéri, hogy
szavazzanak. Kéri, aki elfogadja a beszámolót, 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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (I.23.) határozata
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: 2019. január 23.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a
napirendhez. Nincs észrevétel, hozzászólás, ezért kéri, aki a beszámolót 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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (I.23.) határozata
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2019. január 23.
Felelős: polgármester
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3. Napirendi pont
Bicske Város Roma
felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester

Nemzetiségi

Önkormányzatával

kötött

megállapodás

Pálffy Károly: tájékoztatja a testület tagjait az előterjesztésről. Elmondja, hogy a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2019. január 16-i ülésén az együttműködési megállapodást
felülvizsgálta, módosítási javaslatot nem tett. Hozzáteszi, hogy bizottság nem tárgyalta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki az előterjesztést
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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (I.23.) határozata
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete
- felülvizsgálta a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2015. február 10.
napján kötött megállapodást,
- változatlan tartalommal elfogadja a határozat mellékletét képező együttműködési
megállapodást.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások részére tűzifa beszerzésről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti, hogy a Kormány a tavalyi évben döntött arról, hogy a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
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fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a
fűtési költségek viselésével összefüggésben. Ennek megfelelően a Kormány felkérte az érintett
helyi önkormányzatokat, hogy tegyék lehetővé, összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a
Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem
részesült háztartásokról. A benyújtott igényekről önkormányzatunk 2018. október 17-éig adott
tájékoztatást a Belügyminisztérium részére. Önkormányzatunkhoz a megadott határidőig
összesen 331 db érvényes igénybejelentés érkezett, melyből 305 db tűzifa, 9 db szén, 4 db PB
gázpalack, 12 db brikett és 1 db fűtőolaj igénylésre vonatkozott. Önkormányzatunk nevezett
feladatra 3.984.000,-Ft összegű támogatást kapott. A beszerzési szabályzatunk alapján az
önkormányzat beszerzései vonatkozásában nettó 1.000.000,-Ft feletti értékhatár felett a
közbeszerzési értékhatárig a képviselő-testület dönt. A versenyeztetés megvalósítása három
különböző ajánlattevőnek megküldött ajánlatkérés útján valósul meg és a képviselő-testület
határozat meghozatalával dönt a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. Fentiek alapján a
Polgármesteri Hivatal a tűzifa beszerzésre az ajánlattételi felhívást elkészítette és azt három
ajánlattevőnek megküldte. Az ajánlatokat az előterjesztés tartalmazza. A legkedvezőbb
ajánlatot a tűzifabeszerzés tárgyában a Bionova Hungary Kft. adta, mely alapján javaslom a
Bionova Hungary Kft-vel a szerződés megkötését. Hozzáteszi, hogy az előterjesztést nem
tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, 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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (I.23.) határozata
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére tűzifa beszerzésről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a tűzifa beszerzésre érkezett ajánlatokat megismerte,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Bionova Hungary
Kft-vel a szerződést megkösse,
3. a tűzifa beszerzésre az Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványában szereplő
támogatási összeg terhére 3.660.000,- Ft-ot biztosít,
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tűzifa beszerzés érdekében szükséges valamennyi
jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye.
Határidő: 2019. 02.01.
Felelős: polgármester
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5. Napirendi pont
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Felkéri Iványi Ferenc Tivadarnét, a Város- és
Vállalkozásfejlesztés bizottság elnökét, hogy számoljon be a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségek teljesítéséről.
Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy minden arra kötelezett személy benyújtotta
vagyonnyilatkozatát és a bizottság ezt elfogadta, így a határozati javaslat elfogadását javasolja
a képviselőtársainak.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása
a napirendi ponthoz. 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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (I.23.) határozata
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

A képviselő-testület a Város és Városfejlesztési Bizottság elnökének, a képviselők és a
bizottságok nem képviselő tagjainak 2018. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: polgármester

6. Napirendi pont
A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2019. évi nyári zárva tartásának
jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bölcsőde nyári nyitvatartási
rendjéhez a fenntartó jóváhagyása szükséges. Intézményvezető asszony javaslata a Bölcsődei
Szakmai Egység nyári zárva tartartására: 2019. július 8. napjától – 2019. augusztus 2. napjáig
tartó időintervallum. A szülők tájékoztatása folyamatos az intézményben a tervezett időpontról.
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A zárva tartás ideje alatt kerül sor az épület helyiségeinek tisztasági meszelésére,
nagytakarításra és a dolgozók szabadságának kiadására. Hozzáteszi, hogy az előterjesztést a
Humánerőforrások bizottsága tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki támogatja a határozat jóváhagyását, 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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (I.23.) határozata
Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység nyári zárva tartásának jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai
Egység 2019. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
2019. július 8. napjától 2019. augusztus 2. napjáig tartó időszak alatt az intézmény zárva tart.
Határidő: 2019. január 23.
Felelős: polgármester

7. Napirendi pont
Illegális hulladéklerakók felszámolásáról szóló pályázati részvételről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati felhívást tett közzé a
települési önkormányzatok számára „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” címmel 2018.
december hónapban. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson az Országos
Hulladékgazdálkodási Tervben meghatározott illegális hulladéklerakók felszámolásához az
önkormányzatok részére. A pályázatra kizárólag települési önkormányzatok jelentkezhetnek, a
támogatás intenzitása 100%, összege 500.000 – 3.000.000 Ft között lehet. A pályázati forrás
teljes összege 240.000.000,-Ft, a pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik. A
pályázat 2019. január 28. napjától február 28. napjáig nyújtható be. A támogatás kizárólag
közterületi – állami és/vagy önkormányzati tulajdonú – lerakók felszámolására fordítható, az
elérendő cél az adott ingatlan teljes hulladékmentesítése. A lerakók felszámolása során a
támogatásból kizárólag a hulladék szállítása és hasznosítása/ártalmatlanítása finanszírozható.
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A Polgármesteri Hivatal munkatársainak felmérései alapján nagy mennyiségű elhagyott
hulladék van közterületen a Póc-alja környezetében, illetve az 1. számú főúttal párhuzamos, ún.
régi Budai út mentén. Előbbi terület önkormányzati út, utóbbi pedig állami közút. A
hulladékmentesítést a tájképi és környezeti hatásokon túl a Póc-alján a terület Natura 2000,
ökológiai folyosó besorolása, az országos közút környezetének hulladékmentesítését pedig az
idegenforgalmi érintettség – a bicskei borút és a kerékpárút – indokolja. A hulladékkezelést a
Zöld Bicske NKft. közreműködésével tervezzük megvalósítani, az előzetes felmérésünk alapján
a megcélzott támogatási mérték 3.000.000,-Ft. A pályázaton való részvételhez kéri a határozati
javaslat elfogadását a képviselő-testülettől.
Megnyitja a napirend felett a vitát.
Ivanics Imréné: az említett területeken kívül a zártkertek bevezető útjain is sok a szemét. Arra
gondolt, hogy a mezőőröket meg kellene kérni, hogy ők jelezzék, hol van a legnagyobb
szemétmennyiség és azt is vonják be.
Pálffy Károly: elmondja, hogy így tettek. Ismerteti, hogy a mezőőröket kérték fel arra, hogy a
város külterületein mérjék fel azokat a területeket, ahol elhagyott illegális hulladékok
találhatóak. Ezen a két területen találtak olyan mennyiségű illegális hulladékot, ami a pályázat
teljes költségét lefedi. Tudják, hogy a többi területen is van illegálisan elhagyott hulladék annak
ellenére, hogy az önkormányzat évente 5-10 millió forint közötti összeget fordít az illegállis
hulladékok elszállítására. Egy olyan lehetőséget kapnak ezzel, amelynek keretében központi
költségvetésből sikerülhet ezt megoldani, ezért javasolja a képviselőtársaknak az előterjesztés
támogatását. Természetesen az önkormányzat a saját maga végezte illegális hulladékok
felszámolását meg fogja tenni, ahogyan azt eddig minden évben tették. Minden évben, ahogy
lehetőség van, a „Te szedd”- akció keretében is jelentős mennyiségű hulladékot gyűjtenek össze
városi összefogás keretében.
Sulyokné Guba Judit: kéri, hogy a pályázat benyújtása történjen meg 2019. január 28-án.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy az elsők között kívánják a pályázatot benyújtani, ezért
is került ez az előterjesztés most a képviselő-testület elé. További hozzászólás hiányában kéri,
hogy aki támogatja a határozati javaslatot, a pályázaton való indulást, 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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019. (I.23.) határozata
Illegális hulladéklerakók felszámolásáról szóló pályázati részvételről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. részt vesz az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Az illegális
hulladéklerakók felszámolása” című pályázatán a mellékelt pályázati adatlap szerint,
2. a pályázat keretében a bicskei 048 hrsz-ú (Póc-alja) és a 0134 hrsz-ú (régi Budai út)
közterületek hulladékmentesítését tervezi,
3. a) a hulladékmentesítéshez szükséges, de nem támogatott tevékenységekre bruttó 1
millió forintot,
b) csökkentett támogatású pályázat esetén a csökkentés mértékének megfelelő önrészt
biztosít a 2018. évi költségvetési maradvány terhére, keret jelleggel,
4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázathoz
kapcsolódó kötelezettségvállalások és jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:
Felelős:

pályázat benyújtására: 2019. január 28.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8. Napirendi pont
„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. A korábbi évek hagyományához híven a képviselőtestület az idei évben is meghirdeti a „Bicske a virágzó város” pályázatot a település
virágosítása, szebbé tétele céljából. A pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni:
kertes házak előtti közterület, tömbházak, emeletes házak előtti közterület, utcaközösségek,
egyéb közterület, balkonok. Javasolja, hogy a jelentkezési lap az elmúlt évek gyakorlatához
hasonlóan, az intézményekben személyesen és a honlapon is elérhető legyen. A pályázat
meghirdetését ismételten nevezési díj befizetése nélkül javaslom meghirdetni. Az ünnepélyes
díjátadót a Szent Mihály napi rendezvényen kívánjuk megtartani. Kéri, hogy a pályázatok
elbírálására Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt, Iványi Ferenc Tivadarné
képviselőasszonyt, Sulyokné Guba Judit képviselőasszonyt, Dr. Lovasné Báder Katalin
bizottsági tagot, Döme Lászlóné bizottsági tagot és Nagy Attila igazgató urat kérje fel a
képviselő-testület. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási és a Humánerőforrások
bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a jelentkezési határidő 2019. május 10. Amely határidő
mindig a Bicskei Napokat megelőző heti Virágözön rendezvényhez kapcsolódik. Hozzáteszi,
hogy az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Bicskei Virágözön -
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virágvásár rendezvényen bruttó 10.000 Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhassák meg a
növényeket.
Pálffy Károly: megköszöni a kiegészítést és további hozzászólás hiányában 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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (I.23.) határozata
„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évre vonatkozóan „Bicske a Virágzó
Város” címmel pályázatot hirdet azzal, hogy
1. a pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni:
• kertes házak előtti közterület,
• tömbházak, emeletes házak előtti közterület,
• utcaközösségek,
• egyéb közterület,
• közterületre néző balkonok
2. A pályázatra bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete virágosítását.
3. A pályázatok elbírálására 2019. augusztus 9-ig felkéri:
• Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt
• Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt
• Sulyokné Guba Judit képviselőasszonyt
• Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tagot
• Döme Lászlóné bizottsági tagot
• Nagy Attila igazgató urat.
4. A jelentkezési határidő: 2019. május 10.
5. A jelentkezés módja: a pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu
oldaláról, valamint személyesen átvehető és benyújtható:
• Bicskei Polgármesteri Hivatal
• Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és
tagintézményében.
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6. A jutalmazás: 10.000,-Ft-os vásárlási utalvány, mely a Bicske, Szent István u. 17. sz.
alatti Bicskei Udvar elnevezésű boltban vásárolható le.
7. Az ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály napi rendezvényen.
8. A felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság
következő számában közzéteszi.
9. A költségeket az önkormányzat a 2019. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére
biztosítja keret jelleggel 300.000,- Ft összegben.
10. Az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosít arra, hogy a. Bicskei Virágözön virágvásár rendezvényen bruttó 10.000,- Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhatják
meg a növényeket. A másik 50%-ot az önkormányzat megtéríti az eladók részére.
11. Felkéri a bicskei oktatási-nevelési intézményeket, közösségeket, hogy idei évben is
vegyenek részt a település virágosításában.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 31.
polgármester

9. Napirendi pont
Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatások elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási
bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Máté János
Szilárd képviselőnek.
Máté János Szilárd: a gyülekezet nevében megköszöni a támogatást és tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy a Parókia épületének 2/3 része közösségi tér, melynek területén sikerült a
fűtéskorszerűsítést megoldani. Ebben az évben szeretnék megtartani a Parókia átadásának
ünnepségét is, mely szeretnék meghívni az önkormányzatot.
Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, 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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (I.23.) határozata
Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatások elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Református Egyházközség részére,
1. az 5/2017. (II.15.) önk. rendelet alapján nyújtott 450.000,-Ft
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és
elfogadja,
2. a 3/2018. (II.14.) önk. rendelet alapján nyújtott 450.000,-Ft
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és
elfogadja.

vissza nem térítendő
pénzügyi beszámolót
vissza nem térítendő
pénzügyi beszámolót

Határidő: 2019. január 23.
Felelős: polgármester

10. Képviselői bejelentések
Pálffy Károly: a napirendi pontok végén megadja a lehetőséget a képviselői bejelentések
megtételére.
Máté János Szilárd: jelzi, hogy a posta és a gimnázium közötti gyalogúton hiányolták a
járókelők a terület karbantartását, síkosságmentesítését. Továbbá kéri, hogy a Petőfi és a Tompa
utca - melyek nem rendelkeznek aszfaltréteggel - ezeknek az utcáknak a rendbetételét is.
Elmondja, hogy elkezdődött az ökomenikus imahét, melyre egy meghívást szeretne átadni a
képviselő-testület tagjainak és a jelenlévőknek.
Az evangélikus templom környékének a mai hóesés miatti könnyebb megközelíthetőségében
kér segítséget az önkormányzattól.
Megkérdezi, hogy katolikus temetőnél a merőleges parkolás lehetőségének vizsgálatát kéri.
Pálffy Károly: köszöni a meghívást és ígéretet tesz arra, hogy az evangélikus templomhoz
vezető út síkosságmentesítésében segítséget nyújtanak.
A temető melletti parkolás esetében a képviselő-testület döntött a töltés melletti parkolás
tilalmáról annak érdekében, hogy a Jókai utca biztonságosan megközelíthető legyen a
tűzoltóság és a mentők gépjárműveivel is. Tudják, tapasztalják a temetők környéki parkolási
nehézségeket. Elmondja, hogy ezért került kialakításra a katolikus temető melletti parkoló,
melyet sajnos nem annyian veszik igénybe, mint ahányan azt igénybe tudnák venni. Javasolja
és kéri, hogy az egyházközségekben is szorgalmazzák azt, hogy aki tudja, vegye igénybe azt a
parkolási lehetőséget. Tudják azt is, hogy a vonattal közlekedők foglalják el a temetők előtti
parkolóhelyeket, és ezért is szorgalmazza a MÁV Zrt-nél az egyéb parkolási lehetőségeket is
tudjanak kialakítani a kisállomás környékén.
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Sulyokné Guba Judit: jelzi, hogy a nagyállomás területén van egy olyan ingatlan, amely
rendkívül elhanyagolt, mely illegális hulladéklerakóként működik. Kéri ennek a területnek a
rendbetételét.
Pálffy Károly: ígéretet tesz arra, hogy megteszik a szükséges lépéseket. További hozzászólás,
bejelentés hiányában a képviselő-testület nyílt ülését bezárja 9.20-kor. Jelzi, hogy a testület a
munkáját zárt üléssel folytatja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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