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. szeptember 25. (szerda) 8.38 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Heltai Zsolt képviselő
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
Igari Léna képviselő
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
Tuba Gabriella ügyintéző
Stefanitsné Janek Réka médiareferens
Ónodi Szabó Lajos főépítész, Bicske Építő Kft. ügyvezetője
Kósa László Bicske Városi TV
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója
Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője
Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője
Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ NKft. igazgatója
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ NKft. gazdasági igazgatója
Patkóné Bátori Erzsébet Bicske Városi Óvoda vezetője
Pálffy Károly: tisztelettel köszönt mindenkit a képviselő-testület nyílt ülésén, mely a 20142019 önkormányzati ciklus utolsó rendes, nyílt ülése. Megállapítja, hogy a testület 10 fővel
határozatképes, dr. Bourgla Ossamah jelezte, hogy nem tud részt venni a képviselő-testületi
ülésen. A kiküldött napirendekre tesz javaslatot. Megkérdezi van-e hozzászólás a
napirendekhez.
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Heltai Zsolt: szeretne javaslatot tenni a napirendi pontok kiegészítésére. Elmondja, hogy
Bicske városában a Zöld Bicskével kapcsolatos káosz, ami leginkább eszébe jut, mint kifejezés,
arra ösztönözte, illetve azokat a városlakókat, akiket megkérdezett, hogy vizsgálják meg, hogy
ez a menedzsment ténylegesen ellátja jelen pillanatban legalább elégségesen a feladatát. Úgy
gondolja, hogy három körben lehet vizsgálni ezt a dolgot, az egyik a szolgáltatói körben élő
emberek véleménye a Zöld Bicskéről, a másik a felügyeleti szervek véleménye a Zöld
Bicskéről, a harmadik pedig a munkavállalók, a Zöld Bicskénél dolgozó munkavállalók
véleménye a Zöld Bicskéről. Úgy gondolja, hogy mind a háromra elégtelenre vizsgázott a
jelenlegi vezetés, ezért azt szeretné, hogy azonnali hatállyal vonják meg a bizalmat a Zöld
Bicske vezetőjétől. Ezt szeretné, hogy a napirendi pontok kiegészülnének azzal, hogy azonnali
hatállyal megszűntetnék a munkaviszonyát Teszár Tamásnak.
Pálffy Károly: megköszöni a javaslatot. Képviselő úr sajnos nem vett részt ismételten az előző
testületi ülésen, amin egyrészt már tárgyalta a képviselő-testület azokat a dolgokat, amiket most
felvetett. Azt gondolja, hogy ha képviselő úr megfelelően ellátta volna a képviselői feladatait,
és képviselő-testületi üléseken megfelelő módon képviselte volna azokat az embereket, akik
önt idedelegálták a képviselő-testületbe, akkor egyrészt el tudta volna mondani ezeket a dolgait
azon a képviselő-testületi ülésen, aminek ez volt részben a napirendje. De a mai képviselőtestületnek a zárt ülésen majd lesz egy napirendi pont, ahol elmondhatja a javaslatait.
Jelzi, hogy a napirendről a képviselő-testület vita nélkül szavaz. Az észrevételét elmondhatta
képviselő úr. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még észrevétel a napirendekkel
kapcsolatosan. Nincs, ezért kéri, aki a napirendi pontokat elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
216/2019. (IX.25.) HATÁROZATA

a 2019. szeptember 25. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 25. napi rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2.)

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Elterjesztés: polgármester
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3.)

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester

4.)

Önkormányzati rendeletek módosításáról
Előterjesztő: polgármester

5.)

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: polgármester

6.)

A Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótelkek elidegenítéséről
Előterjesztő: polgármester

7.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Előterjesztő: polgármester

8.) A Bicske Szíve Park I. ütem projekt keretében készített Bicske Szíve Park Zöld
infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
9.)

A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester

10.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. I. félévi beszámolójának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
11.) A halotthűtő üzemeltetéséről
Előterjesztő: polgármester
12.) A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület részére 2019. évben nyújtott
támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
13.) Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára bérlőkijelölési jogról szóló pályázat
kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
14.) Az Idősek Világnapja rendezvény megszervezéséről
Előterjesztő: polgármester
15.) 2019. október 6-ai ünnepi megemlékezésről
Előterjesztő: polgármester
16.) 2019. október 23-ai ünnepi megemlékezésről
Előterjesztő: polgármester
17.) A Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök soron kívüli megválasztásáról
Előterjesztő: polgármester
18.) Az OTP Bank Nyrt bicskei fiókjának helyiségbérletéről
Előterjesztő: polgármester

19.) A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatási kérelméről
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Előterjesztő: polgármester
20.) A Bicske Építő Kft. 2019. I. féléves beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
21.) A Zenetanulás Feltételeinek
támogatásáról
Előterjesztő: polgármester

Megteremtését

Segítő

Alapítvány

részére

nyújtott

22.) A Bicskei víziközmű rendszerek 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
Előterjesztő: polgármester
23.) Képviselői bejelentések

Határidő: 2019. szeptember 25.
Felelős: polgármester

1.) Napirendi pont
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: a napirend címének ismertetését követően jelzi a képviselőtársainak, ahogy már
a rendkívüli képviselő-testületi ülésen is egyszer megtette, de most szó szerint szeretné
felolvasni azt a levelet, amit ő kapott Ossamah doktor úrtól.
Felolvassa a képviselő-testület tagjai számára a levelet.
Elmondja, hogy a képviselőtársait illeti meg a kérdezés lehetősége. Nincs kérdés, hozzászólás,
ezért kéri, aki a beszámolót elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
217/2019. (IX.25.) HATÁROZATA

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről, a
határozatok végrehajtásáról elfogadja.
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Határidő: 2019. szeptember 25.
Felelős: polgármester
2.) Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Elterjesztés: polgármester

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása.
Nincs, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki elfogadja a beszámolót, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
218/2019. (IX.25.) HATÁROZATA

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló
beszámolót megismerte, azt elfogadja.
Határidő: 2019. szeptember 25.
Felelős: polgármester
3.) Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: tájékoztatja a képviselőket az előterjesztésről. A rendelet tervezet a képviselőtestület döntéseinek megfelelően az előirányzat módosítások átvezetését tartalmazza. A javasolt
előirányzat módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, a következőket
tartalmazza; bérkompenzációt, könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, szociális ágazati
összevont pótlékot, önkormányzatok rendkívüli tűzoltóságok feladatellátásához szükséges
többletforrást, minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére
kapott állami támogatást, ingatlanértékesítéséből származó bevételt, biztosító által fizetett
kártérítést, az előző évi normatíva elszámolás alapján járó többletbevételt, előirányzatok közötti
átcsoportosítást. Az előirányzatok főösszegét 76 720 000 Ft-tal növeljük mind a kiadási, mind
a bevételi oldalon.
Elmondja, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta. Jelzi, hogy
rendeletelfogadásról van szó, ezért a döntéshez minősített többségre van szükség. Megadja a
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szót a képviselőknek a kérdezésre. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki a rendelet
módosításával egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Az elfogadott és aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

4.) Napirendi pont
Önkormányzati rendeletek módosításáról
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzata ez év
júliusában számlavezető pénzintézetet váltott. A pénzintézetváltással új bankszámla és ahhoz
kapcsolódó alszámlák kerültek megnyitásra. Három önkormányzati rendelet vonatkozásában, a
mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet, a talajterhelési díj helyi
szabályairól szóló rendelet és a közterületek használatáról szóló rendelet, rendeletmódosítása
szükséges a pénzintézetváltás miatt, mivel a rendeletek konkrét bankszámlát és alszámlát
jelölnek meg a díjak megfizetésére.
Az előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta és mindhármat támogatta.
Jelzi a képviselőtársainak, hogy három rendeletmódosításról van szó, és mindhárom minősített
többséget igényel. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, hogy elsőként a mezei őrszolgálat létesítéséről és
működéséről szóló rendelet 17/2016. (VI.29.) rendelet módosítását, aki támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló
17/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Az aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: kéri, aki a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 29/2015. (XII.17.)
önkormányzati rendelete módosítását, aki támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló
29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: kéri, aki a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I.17.) önkormányzati
rendelet módosításával, aki egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5.) Napirendi pont
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: ismerteti, hogy a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet alapján a Humánerőforrások Bizottság a képviselő-testület által
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átruházott hatáskörben dönt a tanulmányi ösztönző támogatások elbírálásáról. A Rendelet
értelmében a bizottság szeptembertől – júniusig folyósítandó támogatást állapíthat meg azon
tanulók számára, akiknek az előző tanévben elért tanulmányi eredményük legalább 4-es, és
családjukban az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedülálló szülő esetén a 250 %-át nem haladja meg. Az általános
iskolai tanulók esetében a kérelmet benyújtók közül kiválasztott 20 legjobb tanulmányi átlagot
elérő tanuló részére havi 3000,- Ft/fő összegű támogatás, míg a középiskolai tanulók esetében
a kérelmet benyújtók közül kiválasztott 10 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére havi
5000,- Ft/fő összegű támogatás adható. Kiemelten fontosnak tartjuk a rászoruló családok
segítését, ennek érdekében javasolja a települési tanulmányi ösztönző támogatások havi
összegének megemelését. Az általános iskolában tanulók számára a havi 3.000,- Ft-ról 5.000,Ft/fő összegű támogatásra, a középiskolában tanulók számára az 5.000,- Ft/fő összeget 7.000,Ft/fő összegű támogatásra emelni. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta.
Megnyitja a napirend felett a vitát és jelzi a képviselőtársak számára, hogy szintén
rendeletmódosításról beszélnek, ezért minősített többséget igényel annak elfogadása.
Megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselő asszonynak.
Sulyokné Guba Judit: szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy Humánerőforrások
bizottság az ösztönző támogatások összegéről már korábban döntött, azáltal, hogy
megemelkedik a havi összegnek a díja, már a rendszerben lévő gyerekeknek a támogatásáról is
döntenek.
Pálffy Károly: megköszöni a kiegészítést és további hozzászólás hiányában kéri, hogy aki a
rendelet módosítását elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló
13/2018. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6.) Napirendi pont
A Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótelkek elidegenítéséről
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: ismerteti, hogy a képviselő-testület 2018. év végén módosította a város
szabályozási tervét annak érdekében, hogy a Rózsa utca – Váci Mihály utca találkozásánál lévő
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– volt Grund – terület beépíthető legyen, lakótelkek kialakítására kerülhessen sor. A
szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosításával megnyílt a lehetőség a
telekalakítás előtt. A telekalakítás során igyekeztek optimalizálni a hely adottságait a
szabályozás és a várható igények figyelembevételével. Ennek eredményeként a tömb feltárását
egy úttal oldották meg, melyhez 550-1000 m2 közötti telkek kapcsolódnak. A telekalakítással
egyidejűleg elvégezték a kialakuló ingatlanok forgalmi értékbecslését is közművesített és
jelenlegi, közművesítetlen állapotra is. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
alapjairól szóló önkormányzati rendelet szerint a 25 millió forint feletti vagyonelemek
értékesítése, elidegenítése csak versenytárgyalások útján lehetséges. A tárgyi ingatlanok egyedi
(becsült)értéke a kötelező versenyeztetési értékhatárt nem éri el. A családok támogatása és a
családtámogatások pénzügyi forrásainak felhasználhatósága érdekében javasolja a képviselőtestületnek, hogy segítsék a bicskei családokat annak érdekében, hogy Bicskén tudjanak hosszú
távon letelepedni, itt maradni, ne kelljen más településre elmenniük és itt tudjanak ingatlant
vásárolni, illetve ingatlant építeni, kihasználva a kormányzat által nyújtott családtámogatási
lehetőségeket is. Ezzel védve és segítve családjaikat Bicskén tartani.
Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta.
Megadja a szót a bizottságok elnökeinek, hogy a bizottsági véleményeket legyen szívesek
ismertetni.
Azt gondolja, hogy olyan lehetőséget tudnak most kínálni a bicskei családok számára, ami a
következő időszakban nem biztos, hogy ilyen jó lehetőségeket tud biztosítani számukra.
Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy polgármester úr említette, hogy ez a terület egy
olyan lehetőséget hord magában, amiről azt gondolja, hogy minden Bicskén letelepülni vágyó
fiatalt érdekelhet és bízik abban, hogy mihamarabb értékesítésre kerülnek ezek a területek, hogy
akár már az ősz folyamán meg lehessen kezdeni az építkezést, a munkát. Kíván ehhez minden
jelentkezőnek erőt, egészséget, hogy a családjuk megfelelő bicskei környezetben élhesse az
életét.
Bárányos József: hozzáteszi, hogy a bizottságuk is hasonlóképpen látja, nagyon fontosnak
érzik ezt az előterjesztést. Konkrétan 12 telek kialakításáról van szó, a telkek 600 és 1000m2
nagyságúak, a telkek jó helyen vannak, közvetlenül egy önkormányzati óvoda mellett,
negyedórán belül elérhetőek a tömegközlekedés csomópontjai is. A bizottságnak két fő
elérendő célja van ezzel kapcsolatban, egyik céljuk az, hogy a bicskei fiataloknak a
letelepedését, helyben tartását támogassák. Ha megnézik a telekárakat, akkor ezek a piaci
körülmények között igen barátságosnak tűnnek. Ugyanakkor gondolniuk kell arra is, hogy a
spekulációkat elkerüljék, ezért a következő javaslatokat tárják a képviselő-testület elé:
- egy magánszemély legfeljebb egy telket vásárolhasson,
- 5 év beépítési kötelezettséget szeretnének megadni,
- mivel ezt támogatásnak érzik, és hogy ne abból a célból vásárolják meg ezeket a
telkeket, hogy utána beépítve értékesítsék, ezért kérik a testülettől, hogy 10 év
elidegenítési tilalmat is be lehessen jegyezni.
Meggyőződése, hogy van rá igény. Reméli, hogy ezzel Bicske városában 12 potenciális fiatal
családnak tudnak segíteni. Tisztelettel kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák az
előterjesztést.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és megadja a szót a kérdezésre.
Ivanics Imréné: kiegészíti Bárányos József képviselő hozzászólását, mindenképpen szükséges
a szerződésekben, hogy ezek gerincvezetékkel nem ellátott telkek.
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Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. Javasolja, hogy a versenytárgyalás mellőzésével
adják meg a lehetőséget a bicskeieknek, hogy meg tudják vásárolni ezeket az ingatlanokat.
Megkérdezi, hogy van-e még további hozzászólás. Nincs, ezért a módosításokkal együtt teszi
fel szavazásra a határozati javaslatot.
A következő módosításokkal kéri kiegészíteni a határozati javaslatot:
- 10 év elidegenítési tilalom,
- 5 év beépítési kötelezettség,
- magánszemély vásárolhat csak,
- egy magánszemély csak egy telket vásárolhat,
- legalább egy éve bicskei állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy,
- versenytárgyalás nélkül fogja értékesíteni az önkormányzata telkeket.
Kéri, aki ezzel egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
219/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótelkek
elidegenítéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a tulajdonában álló bicskei
terület (m2)

HRSZ
2363/5
2363/6
2363/7
2363/8
2363/9
2363/10
2363/12
2363/13
2363/14
2363/15
2363/16
2363/17

728
585
579
579
550
550
901
960
962
962
924
1000

legalacsonyabb vételár
(Ft)
3.675.000,2.953.000,2.923.000,2.923.000,3.526.000,3.526.000,4.320.000,4.602.000,4.612.000,4.856.000,5.923.000,6.410.000,-
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közművesítetlen (kiépített gerinchálózattal sem rendelkező) ingatlanokat a megjelölt
legalacsonyabb vételár figyelembevételével nyílt eljárásban értékesítésre kijelöli
legalább egy éve Bicskén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
magánszemélyek számára, azzal a kikötéssel, hogy
1.1.1. egy személy egy db ingatlant vásárolhat,
1.1.2. az értékesített ingatlan tulajdoni lapjára 10 év határozott időtartamra
elidegenítési tilalom ténye kerül feljegyzésre Bicske Város Önkormányzat javára,
1.1.3. az értékesített ingatlan tulajdoni lapjára 5 év határozott időtartamra beépítési
kötelezettség kerül feljegyzésre.
2. Az ingatlanok minimális forgalmi értékét, vételárát a dr. Póczos Géza igazságügyi
ingatlanforgalmi szakértő értékelésében szereplő összegben határozta meg.
3. Az ajánlattételi felhívást jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhívás
alapján beérkező írásbeli ajánlatok közül az adott ingatlanra legmagasabb vételárat
érvényesen ajánló vevővel az adásvételi szerződést megkösse.
a)
b)
c)
d)

Ajánlati biztosíték nincs.
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejáratától számított 60 nap.
A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor, egy összegben kell megfizetni.
A legalacsonyabb vételárnál alacsonyabb ajánlatot érdemi vizsgálat nélkül
érvénytelenné kell nyilvánítani.

4. Az értékesítésről szóló felhívást a helyi médiákban – Tv, honlap, újság – jelenteti meg.

Határidő:
Felelős:

ajánlattételre: 2019. november 29.
szerződéskötésre: 2020. január 15.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7.) Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: ismerteti, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzatok számára az
ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. Az önkormányzat a korábbi években is
csatlakozott a pályázathoz, javasolja, hogy az idei évben is csatlakozzanak és adjanak
lehetőséget a bicskei fiataloknak a felsőoktatási ösztöndíjban részesülni. Elmondja, hogy az
előterjesztést a Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a
Humánerőforrások bizottság elnökasszonyának a bizottsági vélemény ismertetésére.
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Sulyokné Guba Judit: ismerteti, hogy ez a támogatási forma korábban hogyan indult és ezért
a bizottság javasolja, hogy a Megyei Közgyűlést is célszerű lenne megkeresni, hogy
amennyiben lehetőségük van, akkor támogassák ezt a formát. Arra kéri Pálffy Károly
polgármestert, hogy ezt az ügyet vigye tovább.
Pálffy Károly: megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás. Nincs, ezért kéri, aki támogatja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
220/2019. (IX.25.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról
Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete
1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019/2020. évi fordulójához, kiírja a saját pályázatát és közzéteszi azt az
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon,
2. felhatalmazza a polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” dokumentumok aláírására,
3. az ösztöndíj fedezetére a 2020. évi költségvetésben 1.680.000,- Ft keretösszeget
elkülönít,
4. a támogatás mértékét mindkét („A” és „B” típus) pályázattípus esetén 8.000,Ft/fő/hónap összegben állapítja meg,
5. kizárólag azt a pályázót részesíti támogatásban, akinél az egy háztartásban élők
dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj 250%-át, azaz 71.250,- Ft-ot.
Határidők:
Csatlakozási nyilatkozat elküldése:
A pályázat kiírása:
A pályázatok benyújtása:
Bírálati döntés:

2019. október 2.
2019. október 4.
2019. november 5.
2019. december 5.
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Az eredmény közzététel, értesítés:
Felelős: polgármester

2019. december 9.

8.) Napirendi pont
A Bicske Szíve Park I. ütem projekt keretében készített Bicske Szíve Park Zöld infrastruktúra
hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: ismerteti, hogy a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú Bicske Szíve
Park I. ütem projekt beruházást előkészítő fázisában a pályázati felhívás alapján kötelező
elkészíteni a Bicske Szíve Park Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási
akciótervét. Elmondja, hogy zöld infrastruktúrának nevezzük azokat a természetes és félig
természetes területeket, valamint egyéb növényzettel fedett és ökológiai funkciót betöltő
területek stratégiailag megtervezett hálózatát, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma szolgáltatások nyújtására legyen képes. 2019. május 22-én megküldött
ajánlattételi felhívásra a legkedvezőbb ajánlattevővel 2019. május 31-én szerződött le Bicske
Város Önkormányzata. A terv készítője Hornyák Szabolcs egyéni vállalkozó vállalta, hogy
2019. augusztus 15-ig elkészíti a Bicske Szíve Park Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és
fenntartási akciótervét. Az elkészített terv jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.
Az előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja
a napirend felett a vitát. Nincs észrevétel, hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja a határozati
javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
221/2019. (IX.25.) HATÁROZATA

A Bicske Szíve Park I. ütem projekt keretében készített Bicske Szíve Park Zöld
infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010.
azonosítószámú Bicske Szíve Park I. ütem projekt keretében elkészült Bicske Szíve Park Zöld
infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akciótervet a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019.09.25.
polgármester
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9.) Napirendi pont
A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: ismerteti, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
törvényének 3. melléklet II. 4.a) pontja szerinti „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás”
jogcímmel az önkormányzatoknak lehetőségük van az idei évben is állami támogatás
igénylésére. A támogatás igénylésének feltétele többek között az önkormányzat határozatba
foglalt nyilatkozata arról, hogy a támogatás igényléséhez a szükséges önerő rendelkezésre áll.
A támogatást a Pályázók által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában állapítja
meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztálya.
Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta a pályázat benyújtását.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja a pályázat
benyújtását, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
222/2019. (IX.25.) HATÁROZATA

A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
mellékletének II. 4.a) pontja alapján jelen határozatával alátámasztva nyilatkozza,
hogy Bicske Város Önkormányzatának a Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás igényléséhez szükséges saját forrás összege bruttó 771.000,- Ft összegben
a 2/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletének 5. számú mellékletében Bicske Város
Önkormányzata 2019. évi tervezett beruházási kiadásai Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár soron áll rendelkezésre,

2.

felhatalmazza a polgármestert a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
vonatkozó kérelem benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges valamennyi
nyilatkozat megtételére, dokumentum aláírására.
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Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
polgármester

10.) Napirendi pont
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. I. félévi beszámolójának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: elmondja, hogy a képviselő-testület ellenőrzi az önkormányzati többségi
tulajdonú gazdasági társaságok beszámolóját. A Kft. benyújtotta a 2019. évi I. féléves
beszámolóját, melyet az előterjesztés mellé csatoltunk. Az előterjesztést a Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért
kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. Megköszöni az Egészségügyi Központ minden
dolgozójának az elvégzett munkát.
Kéri, aki a beszámolót elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
223/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. I. félévi
beszámolójának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató
Nonprofit Kft. 2019. I. félévi beszámolóját 931 437e Ft mérlegfőösszeggel és 19 021 eFt
adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: polgármester
11.) Napirendi pont
A halotthűtő üzemeltetéséről
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában áll a bicskei 1397/1 hrsz-ú, 79
m2 alapterületű földrészleten lévő 38 m2 alapterületű halottasház, amely helyet ad a
hűtőkamrának is. Tekintettel arra, hogy a bicskei temetők egyházi tulajdonban vannak, a
halottasház üzemeltetése is évekig az egyházak közvetett részvételével, a köztemetői
funkcióhoz kapcsolódóan történt. Az üzemeltetést 5 éves időtartamra a jogszabályoknak
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megfelelő helyi vállalkozások között pályázati eljárás lefolytatásával biztosította az
önkormányzat. A pályázat nyertese az Iharos Kft. lett, aki vállalta a halotthűtő korszerűsítését,
bővítését, valamint az épület részleges átalakítását, állagmegóvását a megállapított használati
díj ellenében. Az 5 éves szerződés lejáratát követően a Kft. pályázati eljárás nélkül került
megbízásra határozott, 1-1 éves időtartamra, mivel felmerült a szociális temetés jogszabályi
környezetének bevezetése, ezzel a helyi szabályozás – így az üzemeltetés – átalakulása.
Tekintettel arra, hogy a halotthűtő üzemeltetésére vonatkozó szerződésünk hatálya lejárt,
javaslom, hogy további egy éves időtartamra, változatlan feltételek mellett bízzák meg a
jelenlegi üzemeltetőt az üzemeltetéssel. Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki támogatja a
határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
224/2019. (IX.25.) HATÁROZATA

A halotthűtő üzemeltetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az Önkormányzat tulajdonában álló bicskei 1397/1 hrsz-ú ingatlan üzemeltetésére
további 1 év időtartamra, – 2019. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig – a korábbi,
korlátozott kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal azonos feltételekkel köt
szerződést az eddigi üzemeltetővel, az Iharos Kft-vel (2200 Monor, Bajcsy Zs. u. 54).
2. a használati díj mértékét 365.000,- Ft + Áfa/év mértékben határozza meg.
3. felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi ellenjegyzés mellett – a korlátozott kegyeleti
közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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12.) Napirendi pont
A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület részére 2019. évben nyújtott támogatás
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dinamik Harcművészeti
Közhasznú Sportegyesület részére 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a
szervezet működésének támogatása céljából. A Dinamik Harcművészeti Közhasznú
Sportegyesület a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatási összeg
felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolót elkészítette és határidőben benyújtotta
a Bicskei Polgármesteri Hivatalhoz. A Pénzügyi és Költségvetési Iroda a beszámolót
áttanulmányozta és megállapította, hogy a támogatott által benyújtott elszámolás megfelel a
támogatási szerződés „Ellenőrzés módja” részben foglaltaknak.
Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett
a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
225/2019. (IX.25.) HATÁROZATA

A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület részére 2019. évben nyújtott
támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dinamik Harcművészeti Közhasznú
Sportegyesület részére, Bicske Város Önkormányzatának 2/2019. (II.15.) számú rendelete
alapján nyújtott 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja.
Határidő: 2019.09.30.
Felelős: polgármester
13.) Napirendi pont
Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára bérlőkijelölési jogról szóló pályázat
kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
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Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat tulajdonában áll a Bicske, Akácfa u. 1/A 3. szám
alatti költségelvű bérlakás. A lakás bérbeadásának lehetőségével az önkormányzat rendelkezik.
2016. évben önkormányzatunk a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló helyi
rendelet alapján a város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
vállalkozások részére 3 éves időtartamú bérlőkijelölési jogra pályázatot írt ki. A pályázati
eljárásban a Magyarmet Finomöntöde Kft. nyerte el a bérlőkijelölés jogát, így az elmúlt 3 évben
a Kft. dolgozója volt a lakás bérlője. A jogviszony 2019. szeptember 30. napján lejár, a helyi
vállalkozások támogatása érdekében javasolja, hogy ismét hirdessék meg a bérlőkijelölési jog
lehetőségét a helyi vállalkozások részére. A rendelet feltételei alapján elkészült a pályázati
felhívás, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.
Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki támogatja a
határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
226/2019. (IX.25.) HATÁROZATA

Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára bérlőkijelölési jogról szóló
pályázat kiírásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a tulajdonában álló Bicske, Akácfa u. 1/A 3. ajtó alatti 55,36 m2 alapterületű,
költségelvű lakás határozott, legfeljebb 3 éves időtartamú bérlőkijelölési jogára – a
határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerint – nyílt pályázatot hirdet bicskei
székhelyű vagy telephelyű vállalkozások részére,
2. a pályázati felhívást a város honlapján, a Bicskei Újságban és a Bicskei Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján jelenteti meg,
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlattal pályázó
helyi vállalkozással kösse meg a bérlőkijelölésről szóló megállapodást, valamint a
kijelölt bérlővel a lakásbérleti szerződést.

18

Határidő: 2019. október 15.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

14.) Napirendi pont
Az Idősek Világnapja rendezvény megszervezéséről
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: ismerteti, hogy az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek
Világnapjává és azóta minden évben ezen a napon emlékezünk meg hazánkban is az idős emberekről.
Az idősek világnapja programsorozat célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes
időskorra, hogy az egészségben és a méltóságban megélt idősödés követendő példa legyen a fiatalok
számára. A hagyományokhoz híven idén is szeretnénk méltó módon megemlékezni a településünkön
élő idős emberekről 2019. október 4. napján 14:00 órakor a Báder Fogadóban. Javasolja, hogy az Idősek
Világnapja rendezvény színvonalas megrendezésének költségeire a képviselő-testület 1.000.000,-Ft
keretösszeget biztosítson. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja
a napirend felett a vitát.

Bárányos József: elmondja, hogy egy nagyon örömteli esemény az, amikor a városban lakókat
köszönthetik, akik egy egész élet munkája után megérdemelt pihenésüket töltik. Szép gesztus,
hogy meghívjuk őket és közösen eltöltött színvonalas programon és vacsorán vehetnek részt.
Azonban sajnos vannak közöttük olyan idős nénik és bácsik, akiknek az egészségi állapota már
nem engedi meg azt, hogy egy ilyen közös rendezvényen részt vegyenek, ezért azt javasolja,
hogy az ő köszöntésükről se feledkezzenek meg, hanem a nyolc körzet szerint, az nyolc egyéni
képviselői körzet képviselője jelen pillanatban regnáló képviselője egy apró kis ajándékkal
lepje meg ezeket az idős állampolgárokat és köszöntse meg őket azért, hogy egy élet
munkájával hozzájárultak az ország, a településük és a családjuknak a fejlődéséhez. Ehhez
szeretne kérni még kiegészítésként 700.000,- Ft támogatást. Tisztelettel várja a képviselőtársak
véleményét.
Pálffy Károly: megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: a dátumra kérdez rá, hogy mikor lenne ez az ünnepség.
Pálffy Károly: megkérdezi, hogy a képviselő úr nem olvasta el az előterjesztést ezek szerint.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy az előterjesztést nem tudta megnyitni a telefonján és kéri, hogy
ismételje meg az időpontot.
Pálffy Károly: elmondja, hogy az időpont 2019. október 4. napján 14:00 óra. Megkérdezi,
hogy van-e valakinek hozzászólása.
Sulyokné Guba Judit: örömét fejezi ki képviselőtársa felvetésére vonatkozóan. Elmondja,
hogy szerinte valamiféle édességet, desszertet tudnának kivinni azoknak az embereknek, akik
nem tudnak eljönni a vendéglátásra.
Pálffy Károly: elmondja, hogy a költségvetésben az 1 millió forintos keretösszeg szerepel a
rendezvény biztosítására. Teljes mértékben egyetért képviselő úrnak a javaslatával, ami
ténylegesen azok felé az idősek felé is nyitna, akik nem tudnak részt venni ezen a rendezvényen.
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Ebből a szempontból teljes mértékig megérti és egyetért a javaslattal, de maradna ennél az 1
millió forintos keretösszegnél ebben az évben. A lehetőségeket megvizsgálva a következő
önkormányzati ciklusban erre külön kitérve, felkészülve javasolja ezt a felkeresést.
Megkérdezi Bárányos Józsefet, hogy fenntartja-e javaslatát.
Bárányos József: igennel válaszol, fenntartja a javaslatát.
Bálint Istvánné: elmondja, hogy a felvetés nagyon jó, de azt el kell mondaniuk, hogy az
időseiket eddig sem hagyták magukra. Mindannyian tisztában vannak azzal, hogy ha az idős
emberek a maguk idejében, amikor megtehették, amit meg tudtak tenni a településért, az
országért, a családjaikért, megtettek. Ha ők nem tették volna meg, akkor nem ülhetnének itt ma
ebben a körben és nem végezhetnék azt a munkát, amit végeznek. Nyilván ez egy hosszabb
folyamat. Korábban volt az, hogy vendégül látták őket a Művelődési házban, műsorral
kedveskedtek. Aztán kinőtték ezt az épületet, így jutottak el a Báder Fogadóig. Biztosítják
mindenkinek az eljutást erre a rendezvényre, ahol ugyanúgy folytatják azt, amit a korábbi
években elkezdtek. A képviselő úr felvetésének is alapja van, hiszen nagyon sokan vannak, akik
már a koruknál fogva, betegségüknél fogva nem tudnak eljutni erre a rendezvényre. Úgy
gondolja, hogy ez az összeg, amit erre keretként biztosítottak ez fogja takarni ezt a felvetést.
Arra kéri a képviselő-testületet, hogy vigye tovább ezt a gondolatot, vagyis ezt a javaslatot
fogadja be, és támogassa. Emlékezzenek meg méltó módon az Idősek világnapján azokról az
emberekről, akik sokat tettek ezért a településért.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. Akkor szavazásra bocsájtja a módosító javaslattal
együtt. Kéri, aki támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
227/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
Az Idősek Világnapja rendezvény megszervezéséről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az Idősek Világnapja rendezvény megszervezésére 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít
a 2019. évi költségvetés kiemelt állami, önkormányzati ünnepségek előirányzat címen
rendelkezésre álló pénzösszeg terhére,
2. úgy dönt, hogy az önkormányzati képviselők ajándékkal köszöntik a körzetükben élő
olyan idős személyeket, akik az Önkormányzat által szervezett ünnepségen nem tudnak
részt venni,
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3. a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében 700.000,-Ft keretösszeget biztosít a 2019.
évi költségvetés általános tartalék terhére.

Határidő:
Felelős:

2019. október 4.
polgármester

15.) Napirendi pont
2019. október 6-ai ünnepi megemlékezésről
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzata az idei évben is méltó módon szeretne
megemlékezni az Aradi vértanúk napjáról, ezért kéri, hogy szíveskedjenek elfogadni a
határozati javaslatban szereplő megemlékezés programját. Egyúttal mindenkit szeretettel
invitál, jöjjenek el a programtervben szereplő helyszínekre emlékezünk együtt 1848-49 hőseire.
Az előterjesztést a Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Megnyitja a
napirend felett a vitát. Megadja a szót a Humánerőforrások bizottság elnökasszonyának, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy ez csak egy észrevétel. Javasolták, hogy a határozati
javaslatban szerepeljen, hogy a rendezvény végén a Kopjafánál történő koszorúzáskor mécsest
vagy fáklyát szoktak kapni és ezt kérték, hogy ez is legyen benne a határozati javaslatban.
Pálffy Károly: hozzáteszi, hogy a megemlékezés végén, gyertyát, illetve mécseseket szoktak
gyújtani. Nincs több hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki támogatja a határozati javaslatot,
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
228/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
2019. október 6-i ünnepi megemlékezésről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezés programját az alábbiak szerint
fogadja el:
Időpontja: 2019. október 4. péntek, 17:00 óra
Helyszíne: Petőfi Művelődési Központ
Narrátor: Janek Réka
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Programterv:
• Műsort ad: a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 7.b osztálya
• Rendhagyó történelem órát tart: Nagy Tamás, a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola történelem tanára
• Koszorúzás a Kossuth téren, a Kopjafánál fáklyák/mécsesek fényében
Kiadások:
• koszorú
• 30 db plakát
• fellépő diákoknak csokoládé, felkészítő pedagógusoknak virágcsokor
2. a 2019. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
kormányzati funkción szereplő összeg terhére 50.000,-Ft keretösszeget biztosít,
3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség
lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. A Petőfi
Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján
készítik elő és bonyolítják le a programokat.
Határidő:
Felelős:

2019. október 4.
polgármester

16.) Napirendi pont
2019. október 23-ai ünnepi megemlékezésről
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzata az idei évben is méltóképpen kíván
megemlékezni az 1956-os forradalom hőseiről. Hagyományosan ilyenkor köszöntjük a
nyugdíjba vonuló köztisztviselőket és közalkalmazottakat és ekkor kerül sor a Bicskéért
Elismerő Oklevél kitüntetés átadására is. Az előterjesztés tartalmazza a megemlékezés
program-tervezetét. Szintén szeretne mindenkit invitálni, hogy 2019. október 23-án 9 órakor a
Művelődési Központban együtt emlékezzenek meg 1956 hőseiről.
Az előterjesztést a Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. megnyitja a
napirend felett a vitát. Megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak a bizottsági vélemény
ismertetésére.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy az október 23-i megemlékezés egyik része, hogy
köszöntik a nyugdíjba vonuló közalkalmazottaikat, illetve köztisztviselőiket. Azt szeretné kérni
a Humánerőforrások bizottsága, hogy amennyiben magas lenne a számuk, tíz főn felül, akkor a
méltatást próbálják néhány mondat erejéig korlátozni és a teljes méltatás szövege a Bicskei
Újságban jelenjen meg. Tekintettel arra, hogy célszerű lenne elkerülni, hogy két és fél órás
rendezvénnyé nője ki magát a rendezvény.
Bálint Istvánné: javasolja ezzel kapcsolatban, hogy a rendezvény összeállításánál, a
forgatókönyv elkészítésénél mindig körültekintően próbálják azt összeállítani. Valószínűleg ez
abból adódik, hogy mostanában pont azt az időszakot élik, amikor a jó szakemberek akár a
korkedvezménnyel, akár az élettani nyugdíjkorhatárnak megfelelően vonulnak nyugdíjba. Úgy
gondolja, hogy a későbbi testületnek mindenféleképpen meg kell vizsgálnia, hogy a helyére
kerüljenek ezek a méltatások és ezek a búcsúztatások. Jelenleg azt javasolja, hogy az eddigihez
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megszokottan maradjanak és e szerint bonyolítsák le a rendezvényt. Ezeket a kéréseket szem
előtt tartva és a későbbieken mindféleképpen megtalálják megfelelő és méltó helyét ezeknek a
búcsúztatásoknak.
Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri,
aki támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
229/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
2019. október 23-ai ünnepi megemlékezésről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az október 23-ai megemlékezés programját az alábbiak szerint fogadja el:
Időpont: 2019. október 23. 9:00 óra
Helyszín: Petőfi Művelődési Központ
Narrátor: Janek Réka
A műsor menete:
• Himnusz, Székely Himnusz
• Ünnepi műsort ad: a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 8. évfolyama,
közreműködik a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar
• Nyugdíjba vonuló köztisztviselők, közalkalmazottak köszöntése, és a Bicskéért
Elismerő Oklevél kitüntetés átadása
• Koszorúzás az Emlékezés Virágánál
• Szózat
Meghívók, plakátok: 300 db meghívó, 30 db plakát, 3 db nagy plakát.
2. 2019. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
kormányzati funkción szereplő összeg terhére 750.000,-Ft keretösszeget biztosít,
3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség
lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. a Petőfi
Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján
készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.
4.
Határidő:
2019. október 23.
Felelős:
polgármester
17.) Napirendi pont
A Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök soron kívüli megválasztásáról
Előterjesztő: polgármester
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Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Magyarország köztársasági elnöke 2019. évi soron
kívüli ülnökválasztást 2019. augusztus 1. és 2019. szeptember 30. napja közötti időtartamra
tűzte ki. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az ülnöki megbízás lejártára figyelemmel
tavasszal már felmérte a bírósági eljárások zavartalan működéséhez szükséges ülnöki
létszámot, és a megválasztandó ülnökök számát a jogszabályi előírások alapján hat főben
határozta meg a Bicskei Járásbíróság vonatkozóan. Akkor a képviselő-testület egy fő ülnököt
választott meg. Ezt követően Petrik Zsuzsannára és Bárányosné Szabó Zsuzsannára érkezett
jelölés. A megválasztásra jelölt személyek a bírósági ülnökké választáshoz szükséges
nyilatkozatot aláírták, a megbízatást vállalják. A megválasztáshoz szükséges feltételekkel
rendelkeznek, a jelöltek büntetlen előéletét hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolták. A
jelöltek hozzájárultak, hogy megválasztásukat a képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja.
A jelöltek bírósági ülnökké választásának törvényes akadálya nincs. Az előterjesztést a Városés Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megadja a szót Bárányos József
képviselőnek.
Bárányos József: jelzi a testület számára, hogy személyesen érintett az egyik érintett
személyében, hiszen a feleségéről van szó, ezért kéri a szavazásból történő kizárását.
Pálffy Károly: kéri, hogy elsőként Bárányos József képviselő döntéshozatalból történő
kizárásáról döntsenek. Kéri, aki egyetért képviselő úr kizárásával, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 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 (Bárányos József nem vett részt
a szavazásban.)
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
230/2019. (IX.25.) határozata
Bárányos József képviselő döntéshozatalból történő kizárása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bárányos József képviselő „A
Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök soron kívüli megválasztásáról” szóló előterjesztést lezáró
döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja.
Határidő: 2019. szeptember 25.
Felelős: jegyző
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki
a határozattal egyetért, Petrik Zsuzsannát és Bárányosné Szabó Zsuzsannát támogatja, hogy
bírósági ülnök legyen, jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő (Bárányos József)
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
231/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
A Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök soron kívüli megválasztása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógus ülnök jelölését elfogadja és az
alábbi jelölteket a 2011. évi CLVII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a
Bicskei Járásbíróság ülnökévé pedagógus ülnöknek megválasztja:
1) Petrik Zsuzsanna (sz.: Budapest, 1955. augusztus 8. an.: Cserháti Etel) Lakóhely:
2060 Bicske, Tószeg utca 109.
2) Bárányosné Szabó Zsuzsanna (sz: Budapest, 1978. május 4. an.: Balogh Zsuzsanna)
Lakóhely: 2060 Bicske, Bogya Károly utca 28.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
polgármester

18.) Napirendi pont
Az OTP Bank Nyrt bicskei fiókjának helyiségbérletéről
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: ismerteti, hogy az OTP Bank Nyrt. bicskei fiókjának vezetője azzal a kéréssel
fordult önkormányzatunkhoz, hogy a fióknak helyet adó Bicske, Bocskai köz 1. szám alatti
helyiségcsoport felújításának idejére – a bankfiók folyamatos működésének fenntartása
érdekében – biztosítson egy helyiségcsoportot bérlemény formájában a bank részére. Felvették
a kapcsolatot a helyi bankfiók vezetőjével és a bank ingatlangazdálkodási illetékeseivel is, és
egyeztették az elvárt méreteket, lehetőségeket. Az egyeztetés eredményeként alakult ki az a
közös álláspont, hogy a Kossuth tér 16. alatti – volt okmányiroda – helyiségcsoport bérbeadása
tudja kiszolgálni megfelelően az igényeket. A helyiségcsoport célzott átalakítását az OTP végzi,
amit a bérleti jogviszony végén vissza is alakít. A bérleti díjat a 324/2018. (XII. 12.) képviselőtestületi határozat, valamint a helyiségcsoport alapterülete, komfortfokozata alapján állapították
meg 679.470,-Ft + Áfa/hó összegben. A bérleti díjon felül a bérlő fizeti a helyiségcsoport
közüzemi díjait is. A bérleti jogviszony várhatóan 7 hónapig – melyet opcióként 1+1 hónappal
meg lehet hosszabbítani – tart, kezdő időpontja 2019. október 1. Kéri, hogy a bankfiók
folyamatos működése, az ügyfelek fennakadásmentes kiszolgálása érdekében támogassák a
bérleti jogviszony létrehozását.
Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és
támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri a
képviselőtársait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
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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: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
232/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
Az OTP Bank Nyrt bicskei fiókjának helyiségbérletéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a tulajdonában álló bicskei 1602/5 hrsz-ú (Bicske, Kossuth tér 16.), 426 m2 alapterületű
helyiségcsoportot bérleti jogviszony formájában biztosítja az OTP Bank Nyrt részére
ideiglenes bankfiók céljára,
2. a bérleti jogviszonyt 7 hónapos határozott időre biztosítja, melynek kezdete 2019.
október 1. napja. A határozott időt a felek megegyezése alapján – a bérlő saját tulajdonú
helyi bankfiók felújítási munkáinak befejezéséig – meg lehet hosszabbítani,
3. a bérleti díjat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló 324/2018.
(XII. 12.) képviselő-testületi határozat alapján 679.470,-Ft + Áfa/hó összegben
határozza meg,
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a részletek egyeztetését követően a bérleti
szerződést kösse meg.

Határidő:
Felelős:

2019. október 15.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

19.) Napirendi pont
A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola igazgatója kérelemmel
fordult Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. A kérelemben
megfogalmazta, hogy az iskolák játszóterei az elmúlt években elhasználódtak, javításuk,
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karbantartásuk időszerű lenne, viszont a játszótér felújítására nem került sor a fenntartó
Székesfehérvári Tankerület finanszírozásában, tekintettel arra, hogy a költségvetésük erre a
feladatellátásra nem tartalmazott költségfedezetet. A játszóterek felújítására bruttó 1 058 401
Ft-ra lenne szükség, továbbá az iskola idén ünnepli 100 éves évfordulóját és szeretnének szép
hagyománnyal elindulni az intézményben, amit szeretnének meghonosítani. Az iskola elsős
diákjainak és családjainak a bevonásával, minden elsős gyermek a tanulmányai megkezdésekor
egy facsemetét ültet Bicske városában, ezzel is hozzájárulva környezetünk szebbé, tisztábbá és
élhetőbbé tételéhez. E program megvalósításához is kérik Önkormányzatunk anyagi segítségét
bruttó 79.000,- Ft összegben. Kéri a képviselő társait, hogy a nemes cél érdekében támogassák
a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola kezdeményezését. Megnyitja a napirend
felett a vitát.
Bárányos József: a facsemetékhez kíván hozzzászólni. Elmondja, hogy a 79.000,- Ft a
facsemetékre, nem egy nagy összeg, mely azért van, mert az összköltsége ennek a
háromszorosa. Az elképzeléseik szerint a 80 db facsemete ültetése úgy nézne ki, hogy
egyharmadát Bicske Város Önkormányzat támogatásában valósulna meg, egy harmadát a
Székesfehérvári Tankerület állja, és egyharmadát pedig az iskola szülői közössége. Kéri a
képviselőtestület tagjainak támogatását. Egy nagyon jó elképzelésnek tartja és úgy gondolja,
hogy minden elsős diák, jelen pillanatban hetvenkilencen vannak, de 80 facsemetét szeretnének
ültetni családok bevonásával. Ez egy nagyon szép hagyomány lehet és remélik, ha majd az
iskola a 200. évfordulóját ünnepli, akkor elmondhatják, hogy addigra legalább 8000 facsemetét
ültettek el a városban. Ha úgy alakul, akkor olyan hatalmas fák is lehetnek közöttük, mint
amelyek éppen a Prohászka úti épület előtt lettek ültetve az 1920-as években. Tisztelettel kéri
a képviselőtársak támogatását.
Ivanics Imréné: javasolja, hogy ne ilyen 1,- Ft-okat, meg 79.000,- Ft-ot, hanem kerekítsenek
fölfelé a későbbiekben.
Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában kéri a képviselőtársakat, hogy szavazzanak és
kéri, hogy támogassák ezt a kezdeményezést. Kéri, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
233/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatási kérelméről
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola kérelmében foglaltaknak helyt ad és
1.200.000,-Ft keretösszeggel támogatja az iskolai játszótér felújítását, továbbá a
facsemete ültetési programot,
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2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: polgármester
20.) Napirendi pont
A Bicske Építő Kft. 2019. I. féléves beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: a képviselő-testület ellenőrzi az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági
társaságok beszámolóját. A Kft. benyújtotta a 2019. évi I. féléves beszámolóját, melyet az
előterjesztés mellé csatoltunk. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és
támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja a
Bicske Építő Kft. 2019. I. féléves beszámolóját, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
234/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
A Bicske Építő Kft. 2019. I. féléves beszámolójának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2019. I. féléves
beszámolóját 190055 eFt mérlegfőösszeggel és 2877 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős:
polgármester
21.) Napirendi pont
A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére nyújtott támogatásáról
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének terhére a Zenetanulás Feltételeinek
Megteremtését Segítő Alapítvány részére 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosított a szervezet tehetséggondozás jogcímen történő támogatása céljából. A támogatási
időszakban az 1.000.000,- Ft támogatási összegből 142.800,- Ft összeget használtak fel. Az
elszámoláshoz csatolták kérelmüket, amelyben kérték a támogatási szerződés és az abban
foglalt elszámolási határidő 2019. augusztus 31. napjára történő módosítását. A képviselőtestület a kérelemnek helyt adott. A fennmaradó 857.200,- Ft elszámolását az alapítvány 2019.
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augusztus 28-án benyújtotta a Pénzügyi és Költségvetési iroda részére. A Pénzügyi és
Költségvetési iroda a beszámolót áttanulmányozta és megállapította, hogy a támogatott által
benyújtott 857.200,- Ft összegről szóló elszámolása megfelel a támogatási szerződés
„Beszámolás, nyilvántartás” részben foglaltaknak. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki elfogadja a beszámolót,
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
235/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére nyújtott
támogatásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését
Segítő Alapítvány részére a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati
rendelet alapján nyújtott 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásból
származó, korábban el nem számolt 857.200,- Ft felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi
beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Határidő: 2019. szeptember 25.
Felelős: polgármester
22.) Napirendi pont
A Bicskei víziközmű rendszerek 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
Előterjesztő: polgármester

Pálffy Károly: ismerteti, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében
víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges
készíteni. A Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási
terv. Képviselő-testület döntése szerint, meghatalmazás alapján a Fejérvíz Zrt. elkészítette a
Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
jóváhagyásra benyújtani. Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztés
Bizottság tárgyalta. Jelzi a képviselőknek, hogy három határozat elfogadása szükséges.
Megnyitja a napirend felett a vitát.
Bárányos József: elmondja, hogy egy nagyon fontos fejezet van ebben a Gördülő Fejlesztési
tervben, ami a KEHOP-2.2.2. számú pályázat, amely talán választ ad a város alacsonyabban
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fekvő, keleti részeinek a szennyvízelvezetési problémáinak a megoldására. Itt gyakorlatilag a
Szent László utcáról, a Bethlen Gábor utca aljáról, a József Attila utca aljáról, illetve a Bogya
Károly utca aljáról beszélnek, ahol egy nagyobb esőzés esetén a csapadékvíz elkeveredve a
szennyvízzel buzgárok formájában jön elő és gyakorlatilag elönti ezeket az utcákat. Ez a
beruházás, ami összességében 1,3 milliárd forint, három olyan fontos elemet tartalmaz a sok
apróbb mellett, amely talán ezeket a problémákat megoldhatja. Az egyik legfontosabb, hogy
épül belőle egy új 465 méteres gravitációs vezeték, és egy 700 méteres tehermentesítő
nyomóvezeték is, amelynek pont az a célja, hogy ilyen extrém terhelés esetén elvezesse a
szennyvizet. Valamint épül belőle a Csabdi utcában, illetve a Jókai utca aljában olyan átemelő,
ami az eddigi átemelőket váltja ki és azoknál jóval nagyobb teljesítményű. Azt gondolja, hogy
ez olyan közérdeklődésre tart számot ez a beruházás, hogy ezt mindenképpen megosztja Bicske
város polgáraival, hiszen ez egy nagyon fontos lépés lesz aztán majd a Szent László-patak
rehabilitációjával összefüggésben arra, hogy végre Bicske esetében ezeket az ugyan időnként
fennálló, de nagyon súlyos gondokat megoldja.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy az önkormányzat számára ez egy
hatalmas segítség, főleg a ténylegesen a területen élők szempontjából, ha befejeződik ez a
beruházás, ami folyamatban van, akkor már nem kell ilyen problémával szembesülni és
normális életet lehet akkor is élni, amikor nagyobb intenzitású csapadék lehullik a területre. És
ténylegesen szintén ennek a területnek a helyzetét oldja meg a Szent László-patak
rehabilitációja is. Két olyan pályázatot sikerült idehozni megvalósításra, ami hatalmas nagy
összegbe, illetve az itt élőknek az életminőségének jelentős javasítására szolgál. További
hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, sorban szavazzanak. Kéri, aki az első határozati
javaslatot támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
236/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12)
víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/69. Bicske és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért
felelőse/ ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2020-2034. évi GFT-t
megismerte, az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti
15 napos véleményezési határidőt biztosítva az alábbi határozatot hozta:
1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2020-
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2034. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult
elfogadja.
2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 20202034. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató
készített el – megismerte és jóváhagyja.
3.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12)
víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a
vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
Határidő:
Felelős:

kiértesítésre: 2019. szeptember 30.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: kéri, hogy II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-00200-12) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről döntsenek.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
237/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű
rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) II/1. Bicske-Csabdi
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelősök
nevében eljáró Önkormányzata, a 2020-2034. évi GFT-t megismerte, az általa képviselt
Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési
határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta:
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1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2020-2034. évi
GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja.
2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2020-2034. évi
GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el –
megismerte és jóváhagyja.
3.) Az II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű
rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtőgazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
Határidő:
Felelős:

kiértesítésre: 2019. szeptember 30.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: kéri, hogy az I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer
– V (11-10481-1-003-01-15,) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
döntsenek.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
238/2019. (IX.25.) HATÁROZATA
I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer –
V (11-10481-1-003-01-15,) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési
Tervről
Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a(z) I/12. Mány bányakút;
Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15) víziközmű rendszer
ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2020-2034. évi GFT-t megismerte, az
általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos
véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta:
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1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 20202034. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult
elfogadja.
2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és térsége
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 20202034. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató
készített el – megismerte és jóváhagyja.

3.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12)
víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a
vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

Határidő:
Felelős:

kiértesítésre: 2019. szeptember 30.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
23.) Képviselői bejelentések

Pálffy Károly: jelzi, hogy a nyílt ülés végére értek, bejelentések következhetnek. Megadja a
szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy nem tudja, hogy emlékeznek-e rá képviselőtársai, kb. 3 évvel
ezelőtt egy kétségbe esett kertvárosi hölgy a Bányász utcából megkereste őt. Többször lepattant
már az önkormányzat bürokráciájával kapcsolatosan és nem segített neki az önkormányzat. Ő
idehozta akkor a témáját a testület elé, egy tipikus szomszédvita, a telekhatárra ültetett fákkal
kapcsolatosan. Akkor sikerült nyomást gyakorolni a szomszédra és levágta a fákat. Viszont
eltelt 3 év, a fák visszanőttek. Ebből is látszik, hogy nem adtak végleges választ erre a dologra,
vagy megoldást. Viszont úgy tudja, legalábbi s a tértivevény tanúság szerint, hogy ez a hölgy
ismét elkezdte az önkormányzatot megkeresni és végig járni a bürokratikus utat. Pontosan
Alpolgármester asszony van megcímezve a tértivevényen, Mészáros Istvánné a feladó. Itt
vannak a levelek, amiben leírja, hogy milyen problémája van, hogy most már nemcsak a
melléképületét bontja meg a szomszéd fája, hanem megbontja a főépületet is, majd amikor
emlékeztetni próbálja erre a dologra, akkor verbális fenyegetéssel illeti a szomszéd. Ezrét is
jegyzeteltem fel magamnak, hogy Alpolgármester asszony, aki ugye polgármesterként jelölteti
magát a következő önkormányzati választáson, az hogy „nem hagyjuk magukra a
nyugdíjasokat, időseket”, hát Alpolgármester asszony, ez május 24-ei a dátum a tértivevényen.
Akkor gondolom Alpolgármester asszony megkapta ezt a panaszt, Szabó képviselőtársamhoz
fordult gondolom, mivel ő a körzet képviselője, bejárták a helyet, a helyszínt és megpróbáltak
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valami végleges segítséget nyújtani az idős hölgynek. Hol tart ez az ügy? Azért kérdezném
Alpolgármester asszonyt, hiszen azt mondja szlogenjében, „szívügyünk Bicske”, hát remélem
akkor tud beszámolni valami pozitív tartamú dologgal, mert neki egy olyan segítségkérő levelet
írt a hölgy, amiben konkrétan az életét félti a szomszédjától és erre tanúi is vannak, hogy a
szomszéd hogyan, miként viszonyul hozzá. Meghallgatná az alpolgármester asszony válaszát,
hogy eddig milyen lépések történtek a 4 hónap elteltével.
Pálffy Károly: megadja a szót Bálint Istvánnénak.
Bálint Istvánné: képviselő úr cinizmusára próbál kicsit képviselőhöz méltóan válaszolni. Ez a
hölgy többször kereste már meg az önkormányzatot. Ennek a hölgynek több szomszéddal volt
folyamatosan feljelentése, vitája, egyebek. Nyilván ez sokmindenből fakad, valós és vélt
sérelmekből és problémákból. Akkor megkeresték a szomszédot, hogy tegye rendbe ezt a
történetet, akkor azt az ígéretet kapták, jegyző úrnak ezt továbbította is, hogy ez a szomszéd,
akivel, őneki most jelenleg csak egy szomszéddal van háborúja, ez a szomszéd ezt a dolgot meg
fogja oldani. Mivel ez magánterület, tehát nem közterületről beszélnek, ezért itt a két félnek
kell tudnia megegyezni. Amit az önkormányzat megtehetett, azt az önkormányzat megtette. De
jegyző úr esetleg, ha kíván valamit hozzáfűzni, akkor el fogja tudni mondani.
Pálffy Károly: megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek.
Fritz Gábor: elmondja, hogy alapvetően itt az önkormányzat szívességet tesz, ugyanis
hatáskörrel nem rendelkezik, erről a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös
szabályairól szóló törvény rendelkezik, tehát gyakorlatilag ez nem egy hatósági jogalkalmazást
igénylő helyzet. De ettől függetlenül, mint lakost meghallgatják a panaszát és próbálnak
segíteni, de hatósági eszközökkel itt nem lehet beavatkozni.
Heltai Zsolt: megkérdezi, hogy van-e olyan jogszabály, ami rendelkezik arról, hogy különböző
lombkoronájú, illetve növekedési ciklusú fát a telekhatártól mennyire lehet ültetni.
Fritz Gábor: elmondja, hogy igen volt kb. 30 évvel ezelőtt, jelen pillanatban a fásszárú
növények védelméről szóló kormányrendelet rendelkezik. De ez nem írja elő centire pontosan.
Ha ilyen jogszabályt keres, akkor nincs, nem létezik.
Pálffy Károly: jelzi Heltai Zsolt képviselő számára, hogy az időkerete sajnos lejárt.
Megkérdezi, hogy kinek van még hozzászólása, bejelentése. Nincs további bejelentés.
Szeretné felhívni Mindenkinek a figyelmét, a képviselőtársaknak, illetve Bicske lakosainak is
a figyelmét a Szent Mihály napi rendezvényre a szombati napra, melyen egy nagyon színes
egésznapos programsorozattal kívánják a hagyományokhoz megfelelően a Szent Mihály napról
megemlékezni és megtartani. Az intereneten mindenki el tudja érni a programokat. Javasolja
mindenkinek, hogy akinek lehetősége van, látogasson ki. Reméli, hogy az idő is nagyon szép
lesz ezen a napon.

A nyílt ülés végéhez értek, és mivel nem volt több hozzászólás, kéri, hogy engedjék meg,
megköszönje mindenkinek a segítségét, támogatását, munkáját a képviselőtársainak,
önkormányzati dolgozóknak, önkormányzati cégek vezetőinek, intézményi vezetőknek és
dolgozóknak az öt év alatt közös elvégzett munkát. Azt gondolja, hogy közösen olyan irányban
sikerült tovább vinni a várost, amely az öt év alatt még szebb és még élhetőbb várost alakított
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ki Bicskéből. Nagyon bízik abban, hogy az elkövetkezendő időszakban ez a munka hasonlóan
fog folytatódni a város életében. Hasonlóan tud tovább fejlődni Bicske. Még egyszer
megköszöni mindenkinek a munkáját, minden egyes bicskeinek is a segítségét, támogatását,
együttműködését, amivel ténylegesen közösen tudtak a városban előrébb jutni. Bízik benne,
hogy ez az összefogás, összetartás a következőkben még tovább erősödik Bicskén és még szebb
és még élhetőbb lesz településük.
Ahogy képviselő úr az előbb jelezte, a szlogen anno 5 évvel ezelőtt az volt, hogy „Szeretjük
Bicskét!”, azt gondolja, hogy ez a képviselő-testület bizonyítékát adta annak, hogy ténylegesen
szereti a város, szereti az itt élőket és mindent megtett azért, hogy ebből minél többet
érzékeljenek az itt élők is, illetve az ide látogatók is. Hálásan köszöni mindenkinek a munkáját.
Két személyt engedjenek meg, hogy ki emeljen, akik nélkül azt gondolja, hogy nem tudta volna
irányítani a települést. Az egyik személy Alpolgármester Asszony, aki az 5 év alatt mindvégig
mellette volt és segítette a munkáját. Bízik benne, hogy a későbbiekben a választók bizalmából
ő fogja tudni ilyen szempontból vinni tovább ezt a munkát, amit együtt megkezdtek. Illetve
Jegyző Úrnak szeretné megköszönni azt a munkát, amivel együtt tudtak dolgozni és hálás
nagyon érte. Kéri, hogy engedjék meg, hogy egy apró ajándékkal köszönjék meg a munkájukat
és emlékezzenek arra az 5 évre, amit itt együtt eltöltöttek. Biztos benne, hogy vannak olyan
dolgok, amik mindenki számára maradandóak lesznek. Biztosan nem fogja tudni elfelejteni azt
az időszakot, amikor a városban olyan migrációs nyomás volt, amit nagyon-nagyon nehéz volt
kezelni, de köszönhetően Magyarország Kormányának, illetve a határvédelem
megerősítésének, hogy bezárt a bicskei tábor, ezáltal a város biztonságos város lett. Biztos,
hogy vannak olyan dolgok is, amit csinálhattak volna jobban is, de büszke arra, azokra az
eredményekre, amit elértek ez alatt az 5 év alatt.
A képviselő-testület tagjai névre szóló ajándékainak átadása.
Ivanics Imréné: leköszönő képviselőként először is a választópolgároknak szeretné
megköszöni, hogy ez alatt az időszak alatt képviselhette az érdekeiket. A következő testületnek
nagyon jó munkát, sok sikert kíván a munkájukhoz, hogy tudják folytatni ezt a szép munkát,
amit elkezdtek.
Pálffy Károly: még egyszer megköszöni mindenkinek a bizalmat, és azt a közösen elvégzett
munkát, amivel ezt az 5 évet azt gondolja, hogy emelt fővel végig tudták vinni. Az utolsó
rendes, nyílt ülést 10.00 órakor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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