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

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

Az ülés időpontja:

2019. augusztus 1. (csütörtök) 15.10 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Dankó Anikó ügyintéző
Stefanitsné Janek Réka médiareferens
Kósa László Bicske Városi TV
Tóth György Bicske Városi TV
Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője
Mácsik Mariann Zöld Bicske Nonprofit Kft.
Pálffy Károly: megnyitja a képviselő-testület rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a testület 7
fővel határozatképes. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Bárányos József és Sulyokné
Guba Judit képviselők jelezték távolmaradásukat. A kiküldött napirendek elfogadására tesz
javaslatot. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendekhez kapcsolódóan. Nincs,
ezért kéri, aki elfogadja a napirendet, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA
a 2019. augusztus 1. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 1. napi rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv
jóváhagyásának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
2. A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás
elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
3. A Bicskei Torna Club Egyesület támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
4. Tulajdonosi hozzájárulás a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan fejlesztéséhez
Előterjesztő: polgármester
5. A víziközművek 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervéről
Előterjesztő: polgármester
6. Pályázati kiírás a Bicskei Gazdasági Szervezet magasabb vezetői feladatainak
ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Határidő: 2019. augusztus 1.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: 2018. év második felében került sor Bicske Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában
álló
Zöld
Bicske
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
vagyongazdálkodásának, illetve az Önkormányzat tulajdonosi joggyakorlásának ellenőrzésére.
A vizsgálat célja az Önkormányzat vonatkozásában a Társaság feletti tulajdonosi jogok
kereteinek kialakítása és a joggyakorlás szabályszerűségének ellenőrzése volt. A vizsgálat a
vagyongazdálkodás vonatkozásában 2015-2017. éveket ölelte fel, majd a 2017. évi beszámoló
és a 2017. évi beszámoló jóváhagyása tekintetében a 2018. június elsejéig tartó időszakra
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vonatkozott. A vizsgálat lefolytatása után az ÁSZ megküldte jelentés-tervezetét, amelynek
megállapításaira az Önkormányzat észrevételeket tett két pontban, majd azt megküldte az ÁSZ
részére. 2019. július 15. napján elkészült az ÁSZ végleges jelentése. Az ÁSZ a jelentésben
foglalt megállapítások alapján a polgármesternek két javaslatot, a Kft. ügyvezetőjének szintén
két javaslatot fogalmazott meg. A jogszabály értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője
köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani, és
azt a jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az ÁSZ részére megküldeni. Az
intézkedési tervet a Bicskei Polgármesteri Hivatal elkészítette, mely a Jelentéssel együtt az
előterjesztés mellékletét képezi. Elmondja, hogy az előterjesztést a testületi ülést megelőzően
a rendkívüli Gazdálkodási bizottság és a Város-és Vállalkozásfejlesztés bizottság együttes
ülésen tárgyalta. A bizottsági vélemények ismertetését kéri.
Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy a bizottságok kiegészítéssel éltek, amelyek pontos
ismertetésére felkéri a jegyzőt.
Fritz Gábor: ismerteti, hogy a bizottságok azt kérték, hogy az intézkedési terv módosuljon.
Kérik a teljeskörű belső ellenőrzés megindítását. Tájékoztatja a testület tagjait továbbá, hogy a
bizottságok azt kérték, ha a gazdasági társaság a város lakóival kommunikál akármilyen módon,
akkor azt mindenféleképpen a tulajdonos önkormányzat képviselőivel egyeztetett módon
tegyen meg.
Pálffy Károly: megkérdezi a képviselőket, hogy kinek van hozzászólása. Nincs észrevétel,
ezért a bizottsági vélemények alapján teszi fel szavazásra. Elsőként kéri, hogy az első határozati
javaslattal, a módosított intézkedési tervvel egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA
Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának
elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. „A Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése Zöld Bicske Nonprofit Kft.”
elnevezésű, EL-0853-105/2019 iktatószámú, az Állami Számvevőszék által folytatott
vizsgálat számvevői jelentését megismerte és az abban foglaltakkal egyetért,
2. a határozat mellékletében foglalt Intézkedési tervet jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert az Intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésére,
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az Intézkedési tervben foglaltak végrehajtására, és a további jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.
Pálffy Károly: kéri, aki a második határozati javaslatot elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA
Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv jóváhagyásának
elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. „A Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése Zöld Bicske Nonprofit Kft.”
elnevezésű, EL-0853-106/2019 iktatószámú, az Állami Számvevőszék által folytatott vizsgálat
számvevői jelentését megismerte és az abban foglaltakkal egyetért,
2. a határozat mellékletében foglalt, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. által készített intézkedési
tervet jóváhagyja.
Határidő: 2019. augusztus 15.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

2. Napirendi pont
A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2019. (V.30.) számú
határozatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. §-a alapján nemzeti
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közbeszerzési eljárást indított Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd,
Újbarok, Vál, Vértesacsa, Csákvár, Gánt, Bodmér, Vértesboglár, Bicske települések összevont
központi orvosi ügyeleti feladatainak ellátására. Az eljárást megindító felhívás 2019. június 14én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az eljárást megindító felhívásban meghatározott
ajánlattételi határidőig - 2019. július 4-ig - kettő darab ajánlat érkezett, az
• Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ajánlata,
amely nettó 4.900.000,- Ft/hó összeget ajánl a NEAK finanszírozás feletti összeghez,
illetve
• Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. ajánlati ára, a NEAK finanszírozás
feletti összeg nettó 4.389.000,- Ft/hó
Az ajánlatok átvizsgálása, az igazolási szakban szükséges hiánypótlási eljárás lefolytatása után
a Közbeszerzési Bírálóbizottság véleménye alapján a közbeszerzési eljárás eredményesen
zárult. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az Inter-Ambulance Egészségügyi és
Szolgáltató Zrt. az értékelési szempontok alátámasztására nem adott be szakmai ajánlatot,
amely nem hiánypótolható, valamint az előírt ajánlati biztosíték összegét sem utalta át
határidőre Bicske Város Önkormányzata részére, ennek alapján az ajánlata érvénytelen. A
Bíráló Bizottság véleménye alapján az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. esetében az ajánlatban benyújtott igazolások vonatkozásában
hiánypótlás vált szükségessé tekintettel arra, hogy a műszaki-technikai felszereltség felsorolása
nem teljeskörűen tartalmazta a jogszabályban előírt követelményeket. Hiánypótlási határidőre
az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ajánlattevő
hiánypótlását benyújtotta. A Bírálóbizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlattevőt minősítse alkalmasnak a szerződés teljesítésére, és állapítsa
meg ajánlatának érvényességét.
Felhívja a testület tagjainak figyelmét, hogy név szerinti szavazásra és minősített többségre van
szükség a döntés érvényességéhez.
Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselő-testületi ülés előtt a Gazdálkodási bizottság
tárgyalta. A bizottsági elnök távollétében felkéri Ivanics Imrénét, ismertesse a bizottság
véleményét.

Ivanics Imréné: ismerteti, hogy a bizottság 3 igennel támogatta a határozati javaslat
elfogadását.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és megkéri a jegyzőt, hogy a névszerinti szavazás
lebonyolításában nyújtson segítséget.
Fritz Gábor: felolvassa képviselők nevét ABC-sorrendben.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5

Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) névszerinti
Bálint Istvánné

- igen

Németh Tibor

-

igen

Ivanics Imréné

- igen

Pálffy Károly

-

igen

Iványi Ferenc
Tivadarné

- igen

Szabó Attila

-

igen

Máté János Szilárd

- igen

-

szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA
A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás
elbírálásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Közbeszerzési Bírálóbizottság véleménye alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési
eljárás eredményesen zárult,
2. nyertes ajánlattevőként az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.-t (székhely: (4031 Debrecen, István út 6.) hirdeti ki,
tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
3. megállapítja, hogy az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (1145 Budapest Thököly Út 165) ajánlattevő érvénytelen
ajánlatot tett a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, azaz egyéb módon nem felel meg az
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek,
4. felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a központi orvosi ügyeleti
szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2019. augusztus 25.
Felelős:
polgármester
A szavazás eredményét rögzítő dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pálffy Károly: a szavazás lezárását követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
egyhangú igennel támogatta a határozati javaslatot, Kihirdeti, hogy Országos Orvosi Ügyelet
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. nyerte meg a központi orvosi ügyeleti
feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárást.

3. Napirendi pont
A Bicskei Torna Club Egyesület támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
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Pálffy Károly: Az idei évben a Bicskei Torna Club Egyesület sikeres bajnoki idényt zárt és 25
év után ismét bajnok lett a Fejér megyei I. osztályban felnőtt labdarúgó csapatuk, valamint
másik két csapatuk is első helyezést ért el a saját korosztályában. Ezt követően osztályozó
mérkőzésre került sor a Tatabánya csapatával, melyet szintén a Bicskei Torna Club csapata
nyert meg, így az NB III. osztályba jutott aranyérmes csapat magasabb osztályba került Bicskei
Torna Club II. csapata, mely szintén megnyerte a bajnokságát. Az egyesület igazolt sportolói
létszáma jelenleg meghaladja a 400 főt. Az egyesület elnöksége 2019. július 13. napján
megtartott rendkívüli ülésén mérlegelte új kilátásaikat. Az NB III-as klub költségvetése a 20192020. évi bajnoki idényre megközelítően 130 millió forint. Ehhez a Magyar Labdarúgó
Szövetség 27 millió forinttal járul hozzá, amelyet két részletben folyósít a bajnoki idény során,
kötött célok finanszírozására. A BTC ezért fordult az önkormányzathoz, hogy a megnövekedett
költségek mellett az önkormányzat is legyen szíves segítséget nyújtani a torna klub számára a
magasabb osztályban való indulásra. Amennyiben a város a magasabb osztályba jutás
költségeihez hozzájárul, támogatás formájában 15 millió forintot biztosítani tudna, illetve ha a
város 2020. évi költségvetésében a jelenlegi 10 millió forintos éves támogatás összegét 25
millió forintra felemeli, akkor az egyesület megfelelő anyagi háttérrel kezdhetné meg a 20192020. évi NB III-as bajnokságot azzal, hogy a működéshez szükséges további 75 millió forintot
támogatóik biztosítják majd a csapat számára.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Jelzi, hogy a határozati javaslatban elírás történt a támogatás
összegében. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja a Bicskei Torna Clubot 15 millió
forinttal, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA
A Bicskei Torna Club Egyesület támogatásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. 15.000.000,- Ft-tal támogatja a Bicskei Torna Club Egyesület működési költségét,
közfeladatai eredményes ellátása érdekében a Bicske Város Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 31. mellékletének I. 1.
sorában megjelölt általános tartalék és a II. 2. sorában megjelölt perköltség keretek
terhére,
2. a Bicskei Torna Club Egyesület további támogatásának lehetőségéről a 2020 évi
költségvetési rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt,
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3. felhatalmazza a polgármestert Bicskei Torna Club Egyesülettel kötendő, a határozat
elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására és az
1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019.08.05.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont
Tulajdonosi hozzájárulás a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan fejlesztéséhez
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: jelzi, hogy a napirendi pont szintén a Bicskei Torna Clubot érinti. A Bicskei
Torna Club Egyesület a sportcélú felújítások megvalósítására elnyert pályázati forrásokból és
kormányzati támogatásból rendelkezésre álló pénzösszegből a nevezett ingatlanon, Bicske
Kerecsendi Kiss Márton u. 2. szám alatti Sporttelepen található lelátók fedését kívánja
megoldani. Mely szükséges az NB III-as szerepléshez is. Tekintettel arra, hogy a Sporttelep
területének 50 %-a Bicske Város Önkormányzat tulajdonában van, így a beruházás
megvalósítása érdekében szükséges az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása. Megkérdezi,
hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Nincs kérdés, észrevétel, ezért kéri, szavazzanak.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA
Tulajdonosi hozzájárulás a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan fejlesztéséhez
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. tulajdonosként hozzájárul a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan Bicskei Torna Club Egyesület által
történő infrastrukturális fejlesztéséhez,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak végrehajtása érdekében
szükséges valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye.
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Határidő: 2019.08.05.
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont
A víziközművek 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervéről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira
tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell
készíteni.
Bicske városa három, különálló víziközmű rendszerben érdekelt:
a)
Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás
b)
Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer
c)
Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer.
A szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében állami beruházás formájában már folyamatban
van az 1,3 milliárd forint értékű bővítés, rekonstrukció, ami kiterjed a csatornával nem
rendelkező utcák csatornázására, hidraulikai és tisztítókapacitás bővítésre, a csatornarendszer
szállítóképességének bővítésére, továbbá a meglévő tisztítókapacitás rekonstrukciójára is, ezért
itt jelenleg – Csabdi és Mány önkormányzattal egyetértésben – nem javasolnak fejlesztési
igényt megfogalmazni. A Mány, Bányakút rendszerből Bicske közvetlen vízkivétellel nem
rendelkezik, ezért az önkormányzat részéről kifejezett fejlesztési igény nem merült fel. Csabdi
és Mány önkormányzata sem jelzett beruházási igényt. Az elmúlt években fokozott igény
merült fel a zártkertek vezetékes vízellátására, ezért a tavalyi évben ezen területek
vonatkozásában a műszaki felmérés megkezdéséről határozott a képviselő-testület.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki a határozati
javaslatot támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA
A víziközművek 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási terve
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) meghatalmazza a Fejérvíz Zrt-t a 2020 – 2034. évi gördülő fejlesztési terv
vonatkozásában, hogy az alábbi víziközművek beruházási tervrészét elkészítse, az
önkormányzat GFT-vel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit helyette és nevében
teljesítse a MEKH-hez történő benyújtás és jóváhagyásra irányuló eljárásban:
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a) I/69. - 21-10481-1-003-00-12 Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV
b) I/12 - 11-10481-1-003-01-15 Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató
rendszer-V
c) II/1. - 11-10481-1-002-00-12 Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V
2) az elmúlt években megfogalmazott fejlesztési igényeken túl újabb fejlesztéseket
rövidtávon nem tervez.
3) felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazások, az elkülönített anyagi forrásról szóló
nyilatkozat, valamint az esetleges fejlesztési igény aláírására.
Határidő: 2019.08.05.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

6. Napirendi pont
Pályázati kiírás a Bicskei Gazdasági Szervezet magasabb vezetői feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti, hogy a Bicske Gazdasági Szervezet jelenleg kinevezett igazgatójának
magasabb vezetői megbízása 2019. október 27. napjával lejár. A jogszabály alapján magasabb
vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a
megbízási jogkör gyakorlója írja ki. Ismerteti a Pályázati felhívás kiírásának feltételiről és a
pályázat során csatolni szükséges dokumentumokról. Elmondja, hogy a magasabb vezetői
beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon
belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg,
amelynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Város- és
Vállalkozásfejlesztési Bizottságot jelölje ki, mint szakértelemmel rendelkező bizottságot a
pályázati anyagokkal kapcsolatos előzetes feladatok ellátására. A pályázati felhívás a
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, valamint a
helyben szokásos módon kerül közzétételre.
Ismerteti, hogy egyik bizottság sem tárgyalta az előterjesztést. Jelzi, hogy két határozati javaslat
elfogadása szükséges, az egyik a bizottság kijelölése, a másik a pályázat kiírása. Megnyitja a
napirend felett a vitát.
Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, szavazzanak. Kéri, aki egyetért a bizottság
kijelölésével, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
196/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA

A Bicskei Gazdasági Szervezet magasabb vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati
anyagokkal kapcsolatos véleményezésre Bizottság kijelölése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Gazdasági Szervezet magasabb
vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati anyagokkal kapcsolatos véleményezésre a Városés Vállalkozásfejlesztés Bizottságot jelöli ki.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki a pályázati kiírással egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
197/2019. (VIII.1.) HATÁROZATA
Pályázati kiírás a Bicskei Gazdasági Szervezet magasabb vezetői feladatainak ellátására
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi
XXXIII. 20/A és 20/B. §-ai alapján pályázatot hirdet a Bicskei Gazdasági Szervezet (2060
Bicske, Kossuth utca 60-62.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására az alábbi
feltételekkel:
közalkalmazotti
jogviszony
időtartama
foglalkoztatás jellege
vezetői megbízás időtartama
munkavégzés helye
a beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
teljes munkaidő
határozott idő, 5 év
Fejér megye, 2060 Bicske, Kossuth utca 60-62.
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
intézmény vezetése, településüzemeltetési, műszaki
szolgáltatási tevékenység irányítása, koordinálása,
közszolgáltatási feladatok az intézmény alapító
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pályázati feltételek

pályázati elbírálásánál előnyt jelent
illetmény és juttatások

benyújtandó dokumentumok

okirata szerint, a fenntartó döntésében foglaltaknak
megfelelő jogszabályi előírások szerinti ellátása.
Gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló
munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, szervezi
irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító
okiratában meghatározott tevékenységek ellátását,
vezetőként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű
és gazdaságos működtetését a fenntartó
önkormányzat
elvárásainak
megfelelően.
Közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi és
polgármesteri
döntések
előkészítésében
és
végrehajtásában.
felsőfokú végzettség,
B kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
a vezetői beosztás ellátására szóló megbízás
feltétele a munkáltatóval határozatlan időre szóló
közalkalmazotti jogviszony,
legalább 3 év vezetői tapasztalat
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 66.§ (8) bekezdésére tekintettel a
garantált illetménynél magasabb illetmény kerülhet
megállapításra.
felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum,
szakképesítést igazoló dokumentum,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó
program,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó
-a
2007.
évi
CLII.
törvény
szerinti
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
- pályázat elbírálásának nyilvános vagy zárt
tárgyalásához hozzájárul-e,
- sikertelen pályázat esetén pályázó kéri, hogy
pályázati anyaga – ideértve a pályázó által
benyújtott személyes adatokat tartalmazó
adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére
a pályázati elbírálási határidőtől számított 90
napon belül,

pályázat benyújtásának határideje
2019. szeptember 20.
pályázat elbírálásának határideje 2019. október 11.
legkésőbb
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pályázat elbírálásának módja

A pályázatokat a kijelölt bizottság előzetesen
véleményezi, a képviselő-testületet döntését
megelőzően. A kinevezés 3 hónap próbaidővel
történik.
munkakör
betölthetőségének 2019. október 28. napját követően
legkorábbi időpontja
pályázat benyújtásának módja
- postai úton a pályázatnak a Bicske Város
Önkormányzata címére történő megküldésével
(2060 Bicske, Hősök tere 4.) Kérjük a borítékra
feltüntetni „ Bicskei Gazdasági Szervezet
igazgatói pályázat”,
- személyesen: Bicske Polgármesteri Hivatal –
jegyzői titkárság 2060 Bicske, Hősök tere 4.
egyéb lényeges információ
A pályázat elbírálója fenntartja az eljárás minden
szakaszában az eredménytelenné nyilvánítás jogát.
Határidő: 2019. augusztus 5.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: jelzi, hogy a rendkívüli ülés napirendjeinek végére értek. Megköszöni a
képviselő-testület munkáját, az ülést 15.35 órakor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

13

