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

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési
Központ földszinti kisterme 2060 Bicske, Kossuth tér 20.

Az ülés időpontja:

2019. március 20. (szerda) 8.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző
Molnár Enikő a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Ádámné Bacsó Erika a Szervezési Iroda vezetője
Dankó Anikó ügyintéző
Tuba Gabriella ügyintéző
Stefanitsné Janek Réka ügyintéző
Kósa László Bicske Városi TV
Börcs Krisztina könyvvizsgáló
Bálint Bernadett
Patkóné Bátori Erzsébet
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója
Nagy Attila a Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Bajcsai Tamás a Bicske Városi Konyha vezetője
Szoboszlai Enikő a Bicskei Egészségügyi Központ NKft. gazdasági igazgatója
Pálffy Károly: megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel
határozatképes. Jelzi, hogy Dr. Bourgla Ossamah és Heltai Zsolt képviselők jelezték
távolmaradásukat az ülésről. A képviselő-testület tagjai és a jelenlévők számára bemutatja
Vandlikné Lengyel Editet, aki márciustól az aljegyzői feladatokat látja el a jegyző mellett. Jó
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munkát kíván számára. Ezt követően a kiküldött napirendi pontokra tesz javaslatot. Kéri, aki a
napirendi javaslattal egyetért, 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a 2019. március 20. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 20. napi soros, nyilvános
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. Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási
Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének
meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017.
(III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
4. Az intézményi étkezés térítési díjainak
nyersanyagköltség és önköltség meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester

megállapításához

szükséges

5. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
6. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
egyszerűsített végelszámolásának elhatározásáról
Előterjesztő: polgármester
7. Bicskei Római Katolikus Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
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8. Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
9. A Kapcsolat Központ 2018. évi szakmai beszámolójáról
Előterjesztő: polgármester
10. A Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési programjának
felülvizsgálatáról és a 2019. évi beiskolázási tervéről
Előterjesztő: polgármester
11. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérlőkijelölési megállapodás 1.
számú módosításáról
Előterjesztő: polgármester
12. „TeSzedd” – önkéntesen a tiszta Magyarországért akció támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
13. Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi át-szervezésének
véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester
14. A 2019. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről
Előterjesztő: polgármester
15. 2019. évi búcsú megrendezéséről
Előterjesztő: polgármester
16. Az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges
további kerékpárút építése kapcsán együttműködési megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: polgármester
17. Képviselői bejelentések
Határidő: 2019. március 20.
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: a napirendi pontok címének az ismertetését követően megadja a kérdezés
lehetőségét a képviselő-testület tagjai számára. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy aki
a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2019. (III.20.) 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 rendes ülés közötti időszak
eseményeiről, a határozatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések alapján tett
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
2. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, majd megkérdezi, hogy van-e hozzászólás,
észrevétel. Ennek hiányában kéri, aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
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3. Napirendi pont
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási
Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról
és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az önköltségszámítást jogszabályi
kötelezettség alapján minden évben el kell végezniük. Az intézményi térítési díjak
megállapítása előtt szükséges az önköltségszámítást elvégezni, amely az intézményi térítési
díjak megállapításának alapja. Az intézményi térítési díj nem lehet magasabb, mint a
megállapított önköltség. Kihangsúlyozza, hogy az intézményi térítési díjak tekintetében a
bölcsődei szakmai egység esetében számított gondozási intézményi önköltség mértéke a 2018.
évhez képest jelentősen csökkent, amely a normatív állami támogatással indokolható. Így a
2019. évben a bölcsődei intézményi gondozási díj önköltsége 42.000,- Ft/hó-ra csökken. A
Gondozási szakmai egység megállapított térítési díjának mértéke nem változik.
Elmondja, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a
napirend felett a vitát. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri szavazzanak. Elsőként az
előterjesztés határozati javaslatát kéri, aki elfogadja, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2019. (III.20.) HATÁROZATA
az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási
Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai
Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:
Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége:
Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége: 1.530,- Ft/fő/nap
Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:
525,- Ft/fő/nap
Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása
Szociális étkeztetés esetében:

5

− 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 325,- Ft
− 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 810,- Ft
− 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1.135,- Ft
Házi segítségnyújtás – szociális segítés:
1 egységre eső számított önköltség: 2 255,- Ft (intézményi térítési díj/óra)
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás:
1 egységre eső számított önköltség: 2.255,- Ft (intézményi térítési díj/óra)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
1 egységre eső számított önköltség:

395,- Ft

Támogató szolgálat:
− 1 km-re eső számított önköltség:
305,- Ft
− 1 személyi segítő órára eső önköltség: 1.690,- Ft
Nappali ellátás esetén:
− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:
− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:

3.575,- Ft
2.765,- Ft

Határidő: 2019. március 31.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (III. 20.) önkormányzati rendelete
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási
Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak
megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont
Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításához szükséges nyersanyagköltség és
önköltség meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
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Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a nyersanyagköltség megállapítását
és az önköltségszámítást jogszabályi kötelezettség alapján minden évben el kell végezni.
Tekintettel arra, hogy a nyersanyagköltség és az önköltség változása csekély mértékű, ezért az
étkezési térítési díjak vonatkozásában módosítást nem javasol.
Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta.
Jelzi a képviselőknek, hogy nyolc döntést kell meghozniuk. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, hogy szavazzanak.
Elsőként kéri, aki a Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés
nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslatot támogatja, kézfeltartással
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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ, Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés
nyersanyagköltség megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő
gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg:
Bicskei Városi Óvoda és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat
Központ, Bölcsődei Szakmai Egység és a Bicske Városi Konyha étkezés
nyersanyagköltsége:
Intézmény
Tízórai
Bicske
Óvoda

Városi

Egyesített Családsegítő
és Gondozási Központ –
Kapcsolat
Központ
Bölcsődei
Szakmai
Egység

Nyersanyagköltség Ft (nettó)
Ebéd
Uzsonna

70,60,-

Alkalmazottak

245,40,-

75,180,-

70,-

Összesen
390,350,-

390,-

Határidő: 2019. április 1.
Felelős: polgármester
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Pálffy Károly: kéri, hogy aki az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség
megállapításáról szóló határozatot támogatja, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2019. (III.20.) HATÁROZATA
az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő
gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg:
A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tekintetében:
Intézmény
Tízórai
Bicskei
Csokonai Vitéz
Mihály
Ált.
Iskola
Felnőtt
(vendég)
étkezés rezsivel
növelt összeg

Nyersanyagköltség Ft (nettó)
Ebéd
Uzsonna

90,-

320,-

100,-

0,-

680,-

0,-

Összesen
510,-

680,-

Határidő: 2019. április 1.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola étkezés
nyersanyagköltség megállapításának határozatát támogatja, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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46/2019. (III.20.) HATÁROZATA
Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola étkezés nyersanyagköltség
megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő
gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg:
A Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola tekintetében:
Intézmény
Tízórai
Bicskei József
Attila Általános
Iskola
Bicskei József
Attila Speciális
Szakiskola
Iskola
Felnőtt
(vendég)
étkezés rezsivel
növelt összeg

Nyersanyagköltség Ft (nettó)
Ebéd
Uzsonna

Összesen

90,-

320,-

100,-

510,-

100,-

365,-

95,-

580,-

0,-

680,-

0,-

680,-

Határidő: 2019. április 1.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, hogy aki az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Kapcsolat –
Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról
szóló határozatot támogatja, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2019. (III.20.) HATÁROZATA
az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Kapcsolat – Központ, Gondozási
Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő Egyesített
Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai
Egység szociális étkeztetés tekintetében a nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg:
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Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Kapcsolat – Központ, Gondozási
Központ Szakmai Egység tekintetében:
Intézmény
Tízórai
Kapcsolat
Központ
szociális
étkezés rezsivel
növelt összeg

0,-

Nyersanyagköltség Ft
Ebéd
Uzsonna

680,-

(nettó)
Összesen
680,-

0,-

Határidő: 2019. április 1.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki az óvodai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges
önköltségről szóló határozatot elfogadja, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2019. (III.20.) HATÁROZATA
az óvodai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges önköltségről
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda tekintetében az
étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:
Gyermek étkeztetés önköltsége
Felnőtt étkeztetés önköltsége (csak ebéd) alkalmazott
Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

1 015,- Ft
1 015,- Ft
1 305,- Ft

(Számítási módszer: az V. határozat 1-3 melléklete)
Határidő: 2019. április 1.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: kéri, aki az általános iskolai intézményi térítési díjak megállapításához
szükséges önköltségről szóló határozatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2019. (III.20.) HATÁROZATA
az általános iskolai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges önköltségről
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola és Bicskei József Attila Általános Iskola tekintetében az étkeztetés önköltségét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Gyermek étkeztetés önköltsége
Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

1 135,- Ft
1 305,- Ft

(Számítási módszer: az VI. határozat 1-2 melléklete)
Határidő: 2019. április 1.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: kéri, aki a Bicskei József Attila Speciális Szakiskola intézményi térítési díjak
megállapításához szükséges önköltségről szóló határozatot támogatja, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a Bicskei József Attila Speciális Szakiskola intézményi térítési díjak megállapításához
szükséges önköltségről
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei József Attila Speciális Szakiskola
tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:
Gyermek étkeztetés önköltsége
Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

1 205,- Ft
1 305,- Ft

(Számítási módszer: az VII. határozat 1-2 melléklete)
Határidő: 2019. április 1.
Felelős: polgármester
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: végül kéri, aki az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat
Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának
megállapításához szükséges önköltségéről szóló határozattal egyetért, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2019. (III.20.) HATÁROZATA
határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ
Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának
megállapításához szükséges önköltségéről
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Szociális étkeztetés önköltsége

1 305,- Ft

(Számítási módszer: az VIII. határozat 1számú melléklete)
Határidő: 2019. április 1.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Napirendi pont
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási
bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megkérdezi a Kft.
ügyvezetőjét, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Ádámné Bacsó Erika: megköszöni a szót. Elmondja, hogy a tavalyi évben döntöttek a
tulajdonosok a Kft. tevékenységi körének kibővítéséről. Sajnos nem tudtak olyan feladatban
részt venni, ami árbevételt eredményezett volna, így bevétele a Kft.-nek csak az
önkormányzatok támogatásából származik. A kiadási oldalon pedig a működési költségek
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jelennek meg. Ennek alapján sajnos negatív eredménnyel zárták az évet. A taggyűlés, illetve a
felügyelőbizottság tárgyalta a beszámolót és támogatta azt.
Pálffy Károly: megkérdezi a képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, hozzászólása. Nincs
észrevétel, így kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki az előterjesztést támogatja, kézfeltartással
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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és
Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolóját 14 060e Ft mérlegfőösszeggel és -237e Ft adózott
eredménnyel elfogadja.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
6. Napirendi pont
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
egyszerűsített végelszámolásának elhatározásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató
Kft. 2005. évben alakult. A Társaság létrehozásának célja a három település ivóvíz ellátásának
megoldása volt. Ez a cél a vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvény módosítása miatt
meghiúsult, tekintettel arra, hogy a víziközművek 2013. évben tulajdoni hányad alapján az
érintett települési önkormányzatokhoz kerültek. Fentiek alapján a Kft. feladatai kiüresedtek és
a lehetőségeket megvizsgálva más jellegű önkormányzati feladatokban nem tudták bevonni,
ahogyan azt az ügyvezető az előbbiekben is jelezte. A jogszabályoknak való megfelelés
érdekében a Kft. további működése nem fenntartható, mivel a vállalkozás folytatásának elve
sérülne. Az elmondottak alapján javasolja a Társaság jogutód nélküli megszüntetését
végelszámolással. A végelszámolás kezdő időpontjának 2019. május 1. napját javasolja
meghatározni. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Kft. tulajdonosi körével, Csabdi és Mány
települések polgármestereivel folytatott egyeztetések alapján, támogatják a Kft.
végelszámolását. Hozzáteszi, hogy feladatot ők sem tudtak a Kft. számára biztosítani.
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Hozzáteszi, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés
bizottság tárgyalta és támogatta. Megadja a Gazdálkodási bizottság elnökének a szót a
véleményük ismertetésére.
Bárányos József: tájékoztatja a képviselő-társakat, hogy a bizottsági ülésen egy kérdés merült
fel, amelyről a bizottság véleményt is alkotott. A Kft. tulajdonában van egy fontos tanulmány,
ami a kutak állapotára és vízminőségére vonatkozik, amelyekből kinyerik a vizet. Az az
elképzelés körvonalazódott, hogy esetleg a társönkormányzatoktól vásárolják meg a tanulmány
arányos részét. Ugyanakkor most mégis megfontolásra javasolja, hogy ezt a bizottsági
javaslatot vessék el, hiszen a tanulmány nem vonatkoztatható el a kút fizikális lététől.
Pálffy Károly: elmondja, hogy akkor az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri,
aki támogatja, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. egyszerűsített végelszámolásának
elhatározásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és
Szolgáltató Kft. többségi tulajdonosa elhatározza a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és
Szolgáltató Kft. egyszerűsített végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetését.
Az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontja 2019. május 1. napja.
Határidő: 2019. május 1.
Felelős: polgármester
7. Napirendi pont
Bicskei Római Katolikus Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy azt a Gazdálkodási bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs észrevétel,
hozzászólás, 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

14

Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2019. (III.20.) HATÁROZATA
Bicskei Római Katolikus Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Római Katolikus Egyház részére,
Bicske Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.)
önkormányzati rendelet alapján nyújtott 900.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
8. Napirendi pont
Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a testületet a napirendi pont előterjesztéséről. Elmondja, hogy azt a
Gazdálkodási bizottság tárgyalta és támogatta. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. Miután
nincs, 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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2019. (III.20.) határozata
Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség részére, Bicske Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet
alapján nyújtott 100.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester

9. Napirendi pont
A Kapcsolat Központ 2018. évi szakmai beszámolójáról
Előterjesztő: polgármester
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Pálffy Károly: tájékoztatja a jelenlévőket a napirendi pont előterjesztéséről. Ismerteti, hogy az
előterjesztést a Humánerőforrások bizottsága tárgyalta és támogatta. Megkérdezi Szabó Ágnes
intézményvezetőt, hogy szeretné-e a beszámolóját kiegészíteni.
Szabó Ágnes: megköszöni a lehetőséget, de nem kívánja már kiegészíteni beszámolóját, mert
azt a bizottsági ülésen már megtette.
Pálffy Károly: köszöni a tájékoztatást, valamint azt a munkát, amelyet az intézményben
végeznek. Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással
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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2019. (III.20.) HATÁROZATA
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2018. évi szakmai
beszámolójának elfogadása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. fenntartói jogkörében eljárva az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ (a továbbiakban: intézmény) 2018. évi szakmai beszámolóját
megismerte és azt elfogadja,
2. az intézmény szakmai munkáját eredményesnek értékeli.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
10. Napirendi pont
A Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló
felülvizsgálatáról és a 2019. évi beiskolázási tervéről
Előterjesztő: polgármester

továbbképzési

programjának

Pálffy Károly: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztésről. Ismerteti, hogy azt a
Humánerőforrások bizottsága tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Megadja a szót Sulyokné Guba Judit elnökasszonynak.
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Sulyokné Guba Judit: hozzáteszi, hogy természetesen támogatták a beiskolázási tervet és a
továbbképzési programot. Ennek kapcsán tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy
átruházott bizottsági hatáskörben döntöttek a Bicske Egységes Művelődési Központ és
Könyvtár továbbképzési programjának felülvizsgálatáról is.
Pálffy Károly: 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2019. (III.20.) HATÁROZATA
Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési programjának
felülvizsgálatáról és a 2019. évi beiskolázási tervéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. felülvizsgálta és jóváhagyja a Bicske Városi Óvoda 2018-2023. évre szóló
továbbképzési programját a melléklet szerint,
2. megismerte és jóváhagyja a Bicske Városi Óvoda 2019. évi beiskolázási tervét a
melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

2019. március 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
11. Napirendi pont
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérlőkijelölési megállapodás 1. számú
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzata 2004.
decemberében négyoldalú megállapodást kötött a Belügyminisztériummal, az Országos
Rendőr-főkapitánysággal és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal az önkormányzat
tulajdonát képező Akácfa utcában található költségelvű lakásaiból 9 db lakásra vonatkozó
bérlőkijelölési jogról. A tavalyi évben – az önkormányzat gazdasági érdekeit szem előtt tartva
– a megállapodás részletszabályairól megállapodott a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal.
A megállapodás aláírásával egyidejűleg lehetősége nyílt önkormányzatnak az üresen maradt
rendőrségi lakások bérbeadására. Az elmúlt év gyakorlati tapasztalatai alapján, az operatív
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működés elősegítése érdekében a rendőrség javaslatára és egyetértésével a 2018. január 23.
napján létrejött megállapodás 7. pontjának módosítása indokolt. A megállapodás módosítása
által lehetőség nyílik a rendőrség által kijelölt bérlők elhelyezésére abban az esetben is, amikor
a kijelölésben szereplő lakás helyett rendelkezésre áll egy másik, a bérlőkijelölés hatálya alá
tartozó, de rövidebb határidővel megüresedő lakás. A megállapodás módosítással nem érintett
részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. Meg kívánja jegyezni, hogy a gyakorlatban
ez eddig is így működött, önkormányzat minden esetben jelezte a rendőrségnek, ha
megüresedett lakás bérbeadható. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás,
észrevétel, ezért kéri, aki támogatja a megállapodás módosítását, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérlőkijelölési megállapodás 1. számú
módosítása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az önkormányzat tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/A – 1/F. alatti, a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jogával terhelt 9 db lakásra vonatkozó, a
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal módosítja,
2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: 2019. március 30.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

12. Napirendi pont
„TeSzedd” – önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által meghirdetett „TeSzedd” hulladékgyűjtési akcióhoz Bicske városa is
csatlakozott. A városi szemétgyűjtési akciót 2019. március 23. napjára hirdeti meg
önkormányzat. A Minisztérium a résztvevőknek maximum 750 zsákot biztosít a
szemétszedésre. Előzetes felmérések szerint a biztosított zsákmennyiség nem lesz elegendő,
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ezért javaslom, hogy az illegális hulladéklerakók eredményes felszámolása érdekében keret
jelleggel 2.000.000,- Ft-ot biztosítson az önkormányzat a szemétszedés költségeire.
Egyúttal mindenkit invitál a március 23. napján tartandó önkéntes szemétszedésre, hogy közösen
tisztítsák meg a környezetüket az illegálisan lerakott szeméttől. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Gazdálkodási bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Továbbá ismerteti a bizottság kérését, hogy a következő bizottsági ülésre hívják meg a rendőrség
képviselőit, a mezőőröket, a Zöld Bicske Nkft. képviselőjét, hogyan tudnák megakadályozni a hulladék
illegális lerakását a település környezetében.
Hozzászólás hiányában kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2019. (III.20.) HATÁROZATA
„TeSzedd” – önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció támogatásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. 2.000.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel Bicske város közigazgatási területén lévő
illegális hulladéklerakók felszámolására,
2. Az 1. pont szerinti összeg fedezete a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre áll a 31.
melléklet 1 sor általános tartalékok jogcímén.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
13. Napirendi pont
Bicskei Prelúdium Alapfokú
véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester

Művészeti

Iskola

intézményi

átszervezésének

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. A Székesfehérvári Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója intézményátszervezési javaslatot nyújtott be az oktatásért felelős államtitkársághoz
és a Klebelsberg Központ elnökéhez a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola új
telephelyeinek és tanszakainak létesítésével kapcsolatban. Elmondja, hogy az előterjesztést a
Humánerőforrások bizottsága tárgyalta és támogatta. Jelzi a képviselők számára, hogy nyolc
határozatot kell hozniuk. Megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás hiányában kéri, hogy
szavazzanak. Kéri, aki az első határozati javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
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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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2019. (III.20.) HATÁROZAT
a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének
véleményezéséről (Etyeki Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2091 Etyek, Magyar utca 2.)
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bicskei Prelúdium Alapfokú
Művészeti Iskola Etyeki Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2091 Etyek, Magyar utca 2. szám alatti feladatellátási helyen az új telephely
létesítését.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki a második határozati javaslatot támogatja, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2019. (III.20.) HATÁROZAT
a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének
véleményezéséről (Etyeki Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca 1.)
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bicskei Prelúdium Alapfokú
Művészeti Iskola Etyeki Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti feladatellátási helyen az új
telephely létesítését.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
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Pálffy Károly: kéri, aki a harmadik határozati javaslatot támogatja, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének
véleményezéséről (Etyeki Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca 5.)
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bicskei Prelúdium Alapfokú
Művészeti Iskola Etyeki Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola és a 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti feladatellátási helyen az új
telephely létesítését.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri a képviselő-testület tagjait, aki a negyedik határozati javaslatot támogatja,
kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének
véleményezése, népi ének tanszak indítása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bicskei Prelúdium Alapfokú
Művészeti Iskola 8086 Felcsút, Fő út 140. alatti feladatellátási helyén népi ének tanszak
indítását.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
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Pálffy Károly: kéri, aki az ötödik határozati javaslatot támogatja, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2019. (III.20.) HATÁROZATA
Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének
véleményezése, zeneismeret tanszak indítása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bicskei Prelúdium Alapfokú
Művészeti Iskola 8086 Felcsút, Fő út 140. alatti feladatellátási helyén zeneismeret tanszak
indítását.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, hogy aki a hatodik határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének
véleményezéséről (Etyeki Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2091 Etyek, Magyar utca 2.)
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bicskei Prelúdium Alapfokú
Művészeti Iskola Etyeki Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2091 Etyek, Magyar utca 2. szám alatti telephelyén az eddig tanított
művészeti ágak és tanszakok felvételét.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
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Pálffy Károly: kéri, aki a hetedik határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének
véleményezéséről (Etyeki Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca 1.)
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bicskei Prelúdium Alapfokú
Művészeti Iskola Etyeki Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti telephelyén az eddig tanított
művészeti ágak és tanszakok felvételét.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, hogy aki a nyolcadik határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással
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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének
véleményezéséről (Etyeki Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca 5.)
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bicskei Prelúdium Alapfokú
Művészeti Iskola Etyeki Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola és a 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti telephelyén az eddig
tanított művészeti ágak és tanszakok felvételét.
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Határidő: 2019. március 20.
Felelős: polgármester
14. Napirendi pont
A 2019. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatást ad a 2019. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről.
Elmondja, hogy az előterjesztést a Humánerőforrások és a Gazdálkodási bizottság tárgyalta és
támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, hogy
aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással 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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a 2019. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.

a 2019. évi 38. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat programját a határozat
melléklete szerint jóváhagyja, azzal, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják,

2.

a programra 13.000.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2019. évi költségvetés
terhére.

Határidő:
Felelős:

2019. május 19.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

15. Napirendi pont
2019. évi búcsú megrendezéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy az elmúlt évek hagyományaihoz
híven, az idei évben is - megállapodás keretében - kérjék fel a Bicskei Torna Clubot a Búcsú
megrendezésére. A Búcsú 2019. évben is a hagyományoknak megfelelően a Pünkösdi ünnepet
követő vasárnap, azaz 2019. június 16. napján kerül megrendezésre. Az előterjesztést a
Humánerőforrások bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak.
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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:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2019. (III.20.) HATÁROZATA
a 2019. évi búcsú megrendezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a 2019. évi Bicskei Búcsú megrendezésének helyszíneként a Bicskei Piacot jelöli ki,
2. a Bicskei Búcsú megrendezésének napját 2019. június 16. napjában határozza meg,
3. megbízza a Bicskei Torna Club Egyesületet (a továbbiakban: BTC) a 2019. évi Bicskei
Búcsú lebonyolításával és a Búcsúvásár megrendezésével összefüggő bevételeket
felajánlja a BTC támogatására,
4. felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pontokban meghatározottak megvalósítása
érdekében szükséges valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére.
Határidő: 2019. június 16.
Felelős:
polgármester
16. Napirendi pont
Az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további
kerékpárút építése kapcsán együttműködési megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Magyarország Kormánya a Velencei-tó és Térsége,
Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: VVVTFT) részére 225.000.000
,- Ft költségvetési támogatást biztosít az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági
szempontból szükséges további kerékpárút építésére. A támogatási szerződésben a VVVTFT,
mint kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, hogy a beruházással létrehozott vagyon –
forgalomba helyezését követő 5 éven keresztül történő – fenntartása, karbantartása,
üzemeltetése, és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása érdekében megállapodást köt a
beruházással érintett települési önkormányzatokkal. A megállapodás értelmében a hivatkozott
feladatokat a települési önkormányzat látja el, valamint a beruházással létrehozott vagyon
tulajdonjoga az önkormányzat részére, térítésmentesen kerül átadásra. Tekintettel arra, hogy a
tervezett infrastrukturális fejlesztés javítja a közlekedésbiztonságot, ezen keresztül további
fejlődést biztosít az idegenforgalom, turisztika részére, kéri képviselőtársait, hogy támogassák
az együttműködési megállapodás megkötését. Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta.
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Elmondja, hogy a Budai út végénél, ahol az etyeki átvezetést kell a VVVTFT-nek egy
aluljáróval kell átvezetnie az 1-es főút alatt, ezáltal elkerülhetők a balesetek.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért 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: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2019. (III.20.) HATÁROZATA
az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további
kerékpárút építése kapcsán együttműködési megállapodás megkötése a Velencei-tó és
Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) „az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további
kerékpárút építése” elnevezésű projekt megvalósítása és fenntartása érdekében
együttműködési megállapodást köt a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanáccsal a mellékelt tervezet szerint.
2) felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, továbbá a
projekt megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatok, kötelezettségvállalások
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. március 30.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

17. Képviselői bejelentések
Pálffy Károly: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirendek végéhez értek, képviselői
bejelentések következhetnek. Megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselőnek.
Sulyokné Guba Judit: jelzi, hogy a nagyállomás környékén az aszfalt mély kátyús, amely
nagyon veszélyes, főként esténként.
Továbbá a Gárdonyi utca – Szent István utca kereszteződésében lévő közutas út közepénél kezd
besüllyedni az aszfalt egy ideje, amely egyre mélyebb. Kéri ezek kijavítását.
Pálffy Károly: elmondja, hogy az önkormányzat kezelésében lévő utak esetében el fogják
végezni a kátyúzást. Megkéri a Gazdasági Szervezet vezetőjét, hogy legyenek szívesek mérjék
fel azokat a helyeket, amelyek esetében jelen pillanatban a legveszélyesebb a helyzet és azokat
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gyorsan próbálják meg rendezni. A balesetveszély elhárítását tegyék meg. A Magyar Közút
részére is jelzik és kérik a hibák kijavítását.
További hozzászólás, bejelentés hiányában megköszöni a képviselő-testület munkáját, és az
ülést 9.06-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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