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. október 7. (hétfő) 8.30óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő
Máté János Szilárd 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
Stefanitsné Janek Réka médiareferens
Mag Barbara
Nagy Attila
Pálffy Károly: megnyitja a képviselő-testület rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a testület 8
fővel határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Máté János Szilárd képviselő jelezte
távolmaradását az ülésről, a többi képviselő nem. A kiküldött napirendi ponthoz egy további
napirendi pont felvételét javasolja, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyvvizsgaló megbízásának
elfogadásáról, melyet a napirendek végén tárgyalnának. Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel a
napirendekhez kapcsolódóan. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki a kiegészített napirendet
elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal vetkező határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
249/2019. (X.7.) HATÁROZATA

a 2019. október 7. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 7. napi rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
2. A Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótelkek
elidegenítéséről
Előterjesztő: polgármester
3. „Vállalkozási szerződés keretében Bicske belterületi járdafelújítás (Csokonai és
Gárdonyi utcák)” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: polgármester
4. Az Esztergom – M1 autópálya közötti közúti fejlesztéshez kapcsolódó
településrendezési eljárás partnerségi szakaszának lezárásáról
Előterjesztő: polgármester
5. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyvvizsgaló megbízásának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Határidő: 2019. október 7.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Az államháztartásról szóló törvény, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet alapján kerül
előterjesztésre a 2019. évi költségvetés módosítása. A javasolt előirányzat módosítás az alábbi
állami támogatásokat és képviselő-testület döntéseit tartalmazza bérkompenzációt, szociális
ágazati összevont pótlékot, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint
nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására kapott állami támogatást,
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előirányzatok közötti átcsoportosítást. Az előirányzatok főösszegét 5 271 eFt-al növeljük mind
a kiadási, mind a bevételi oldalon. Az elmondottak alapján a költségvetést módosítani
szükséges. Jelzi, hogy a rendelet elfogadásához minősített többségre van szükség. Megnyitja a
napirend felett a vitát, illetve jelzi, hogy rendkívüli ülés lévén a bizottságok nem tárgyalták.
Megadja a hozzászólás lehetőségét a képviselőknek.
Nincs kérdés, észrevétel, ezért kéri, aki támogatja a rendelet módosítását, jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2019. (X.7.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Az aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

2. Napirendi pont
A Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótelkek
elidegenítéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti, hogy a Képviselő-testület a szeptember 25-i ülésén döntött a Rózsa
utca – Váci Mihály utca találkozásánál lévő területén kialakított lakótelkek értékesítéséről, az
értékesítés feltételeiről. A bizottsági ülésen és a képviselő-testület ülésén is felmerültek olyan
javaslatok, amelyek az ingatlanok értékesítése során a bicskei családok előtérbe helyezését
szolgálják. Ilyen feltétel, hogy az ajánlattevő csak bicskei lakcímmel rendelkező természetes
személy lehet, egy ajánlattevő csak egy ingatlant vásárolhat. További szigorító feltétel lett, hogy
10 éves időtartamra kerüljön a tulajdoni lapra elidegenítési tilalom, továbbá 5 éves időtartamra
beépítési kötelezettség bejegyzésre az ingatlanok tulajdoni lapjára. Ez utóbbi feltételek közül
az elidegenítési tilalom bejegyzése olyan szigorú korlátozó tényező, ami az adott ingatlan
fedezetként való felhasználását negatívan befolyásolhatja a családi támogatások igénybevétele
során, ezért ezt javasolja törölni ezt a feltételt. Mindazonáltal ajánlattételi határidőnek csak
kezdő időpontot javasol meghatározni. Az ajánlattétel megnyílását követően ajánlat mindaddig
benyújtható, amíg van olyan ingatlan, amelyre nem érkezik érvényes ajánlat. Az ajánlatok a
beérkezés sorrendjében értékelhetők, érvényes ajánlat esetén az adásvételi szerződés az adott
ingatlanra megköthető. A beérkezési sorrend és az ajánlattevő egyértelmű azonosíthatósága
érdekében javasolja, hogy az ajánlatokat elsősorban elektronikus úton kérik benyújtani. Mivel
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ügyfélkapus elérést nem kötelező létrehozni, az elektronikus ajánlattétel mellett természetesen
biztosítják a papíralapú ajánlattétel lehetőségét is.
Szeretné megjegyezni, hogy az ügyfélkapus elérést a nap 24 órájában meg tudja bárki tenni,
míg a papíralapú ajánlattételi lehetőséggel csak ügyfélfogadási időben tudnak élni az
állampolgárok. Tehát versenyelőnybe kerülhet az, aki rendelkezik ügyfélkapus elérhetőséggel,
ezért is javasolják azt, hogy az ügyfélkapus jelentkezést használja, aki ingatlant szeretne ezek
közül az ingatlanok közül vásárolni.
Elmondja, hogy az előterjesztést nem vizsgálta egyik bizottság sem. 2019. október 14-től lehet
megtenni az ajánlati dokumentációkat. A honlapon, fali újságon, illetve a televízióban hírt
adnak arról, hogy ezeket az ingatlanok hogyan tudják az érdeklődők megvásárolni.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki támogatja a
határozati javaslatot, jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szerinti szavazattal vetkező határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
250/2019. (X.7.) HATÁROZATA
Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótelkek elidegenítéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Járási Hivatal Földhivatali osztálya által 353-2019 számon záradékolt – a
bicskei 2363/1; 2363/2; 2363/3 telekcsoport újraosztását tartalmazó változási vázrajzot
jóváhagyja.
2. a telekalakítás eredményeként tulajdonában álló bicskei
terület (m2)

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

728
585
579
579
550
550
901
960
962

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

2363/15
2363/16
2363/17

962
924
1000

4.856.000,5.923.000,6.410.000,-

közművesítetlen – a 2363/5; :/6; :/7; :/8; :/12; :/13; :/14; :/15; hrsz-ú ingatlanok közmű
elosztóvezetékkel sem rendelkeznek – ingatlanokat a megjelölt legalacsonyabb vételár
figyelembevételével nyílt eljárásban értékesítésre kijelöli.
3. az ingatlanok minimális forgalmi értékét, vételárát a Dr. Póczos Géza igazságügyi
ingatlanforgalmi szakértő értékelésében szereplő összegben határozta meg.
4. vételi ajánlatot elsősorban elektronikus úton, az önkormányzat hivatali kapuján
keresztül fogad el legalább egy éve Bicskén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező természetes személyektől. Egy ajánlattevő legfeljebb egy ingatlant
vásárolhat. Az értékesített ingatlan tulajdoni lapjára 5 éves időtartamra beépítési
kötelezettség kerül feljegyzésre.
4.1.elfogadja a papíralapú ajánlattételt is, de a beérkezés időpontjából eredő esetleges
hátrányokat ebben az esetben az ajánlattevőnek kell viselnie.
5. az ajánlattételi felhívást jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhívás
alapján beérkező ajánlatok közül az adott ingatlanra a beérkezés sorrendjében, érvényes
ajánlatot benyújtó vevővel az adásvételi szerződést megkösse.
a)
b)
c)
d)

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

6. az értékesítésről szóló felhívást a helyi médiákban – Tv, honlap, újság – jelenteti meg.
7. a 219/2019. (IX. 25.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő:
Felelős:

ajánlattétel megnyitására: 2019. október 14.
szerződéskötésre: folyamatos
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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3. Napirendi pont
„Vállalkozási szerződés keretében Bicske belterületi járdafelújítás (Csokonai és Gárdonyi
utcák)” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: a napirend megnevezését követően felhívja a képviselőtársai figyelmét, hogy
egyrészt minősített többségre van szükség az eredmény kihírdetéséhez, másrészről pedig név
szerinti szavazással kell, hogy döntsenek a beruházásról. Ismerteti, hogy az önkormányzat az
idei évben több járda felújítását végzi. A Közbeszerzési jogszabályok alapján elértük azt az
értékhatárt, mely után minden járdaépítés kivitelezőjét közbeszerzési eljárás keretében kell
kiválasztani. Így történt ez a következő ütemmel, a Csokonai és Gárdonyi utcák esetében is.
A „Vállalkozási szerződés keretében Bicske belterületi járdafelújítás (Csokonai és Gárdonyi
utcák)” tárgyú ajánlati felhívás közvetlenül megküldésre került az ajánlattevőknek. Öt
vállalkozást kerestek meg az ajánlattételre. Az ajánlattételi határidő lejártáig 1 ajánlat került
benyújtásra. A beadott ajánlat áttekintése után hiánypótlási felhívás megküldésére nem került
sor. A bírálóbizottság a beérkezett ajánlatot megvizsgálta és a 2019. 09. 19-i ülésének
jegyzőkönyve alapján a következőket javasolja a képviselő-testület felé:
„A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján javasolja annak
megállapítását, hogy a Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság (8086 Felcsút Fő Út 219) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá
megfelelően igazolta, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésben rögzített kizáró okok
hatálya alatt.”
Kéri az előterjesztés megtárgyalását és a bírálóbizottság jegyzőkönyvében foglaltak szerinti
jóváhagyását. Az előterjesztést nem tárgyalta egyik bizottság sem. Megnyitja a napirend felett
a vitát. Megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselőnek.
Sulyokné Guba Judit: szeretné a Gárdonyi utcaiak örömét tolmácsolni a képviselő-testület
felé. Egy nagyon régi vágya az ottlakóknak, hogy a járda elkészüljön. Másrészt két dologra
szeretné felhívni a figyelmet a kivitelezés kapcsán. Az egyik, hogy a Csokonai és Gárdonyi
utca kanyarulatában a járda és az úttest nagyon közel van egymáshoz, tehát valamilyen határoló
eszközzel védeni kellene a járdát. A másik pedig, hogy a Gárdonyi utcának van egy természetes
lejtése a Szent István út felé, és kéri, hogy az alacsonyabban fekvő területek védelmére legyenek
tekintettel a kivitelezés során.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy hasonlóan, mint a Táncsics utca
Akácfa utca kereszteződésénél lévő járdánál beépítésre került védőkorlát, már ténylegesen volt
olyan eset, amikor sikerült védelmet biztosítani a járdán közlekedők számára. Ez egy nagyon
fontos biztonságtechnikai eszköz, mellyel a járdán közlekedőket tudják védeni.
További hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. Felkéri a jegyzőt segítsen
lebonyolítani a név szerinti szavazást.
Fritz Gábor: felolvassa a jelenlévő képviselő-testületi tagok nevét és a jegyzőkönyv
mellékletét képező nyomtatványon rögzíti a szavazatokat.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú)
Bálint Istvánné

igen

Németh Tibor

igen

Bárányos József

igen

Pálffy Károly

igen

Ivanics Imréné

igen

Sulyokné Guba Judit

igen

Iványi Ferenc Tivadarné

igen

Szabó Attila

igen

név szerinti szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
251/2019. (X.7.) HATÁROZATA

„Vállalkozási szerződés keretében Bicske belterületi járdafelújítás (Csokonai és
Gárdonyi utcák)” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés keretében Bicske
belterületi járdafelújítás (Csokonai és Gárdonyi utcák)” tárgyában megindított közbeszerzési
eljárással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a lefolytatott közbeszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének a
Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
(8086
Felcsút
Fő
Út
219)
-t
jelöli
meg
27 728 670,- Ft+ÁFA ajánlati árral,
2. felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való - melléklet szerintiszerződés megkötésére.
Határidő: 2019. október 15.
Felelős:
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont
Az Esztergom – M1 autópálya közötti közúti fejlesztéshez kapcsolódó településrendezési
eljárás partnerségi szakaszának lezárásáról
Előterjesztő: polgármester
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Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló 7/2018. (III.28.) önkormányzati rendeletében megfogalmazottak szerint, a
képviselő-testület 169/2019. (VII. 17.) határozata alapján folyamatban levő településrendezési
eszközök módosítása vonatkozásában – a megbízott településtervező által elkészített
tervdokumentációval – a partnerségi egyeztetést lefolytattuk. A partnerségi egyeztetés során
észrevételek, javaslatok nem érkeztek. A tervdokumentációban szereplő módosítások a
módosítást kezdeményező felelős tervező – Constreal Mérnöki Iroda Kft igényeinek,
elvárásainak is megfelelő. Kéri a tisztelt Képviselő-testület támogató jóváhagyását a mellékelt
tervdokumentáció alapján a partnerségi szakasz lezárásához.
Jelzi a képviselőknek, illetve a tévénőzőknek, hogy ez az Esztergomot és az M1-es autópályát
összekötő M100-as gyorsforgalmi útnak a kialakításához elengedhetetlen dokumentáció.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel ezért kéri, aki támogatja a
határozati javaslatot, jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal vetkező határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
252/2019. (X.7.) HATÁROZATA

Az Esztergom – M1 autópálya közötti közúti fejlesztéshez kapcsolódó településrendezési
eljárás partnerségi szakaszának lezárása

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a 169/2019. (VII. 17.) határozata alapján megindított településrendezési eszközök
módosítási eljárásában a partnerségi egyeztetést – észrevétel és egyéb javaslat nélkül,
a megbízott településtervező által elkészített véleményezési tervdokumentációt
jóváhagyva – lezárja.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervdokumentációt az illetékes állami
főépítészhez benyújtsa, kezdeményezze az eljárás végső szakmai véleményezési
szakaszának lefolytatását.

Határidő: 2019. október 11.
Felelős: polgármester
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A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Napirendi pont
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyvvizsgaló megbízásának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti, hogy a 2019. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésen
elhangzott képviselői felvetésnek megfelelően kérték ügyvezető urat, hogy friss árajánlatokat
szerezzen be a könyvvizsgálatra vonatkozóan. A felügyelőbizottság a 2019. október 4-én
megtartott ülésén a beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot adó Audit Service Kft.
ajánlatát javasolja elfogadásra. Továbbá a felügyelőbizottság megfontolásra javaslatot tesz a
drágább, de a térségben elismerten jól dolgozó Börcs Krisztina megbízására is, tekintettel arra,
hogy az Állami Számvevőszék közelmúltban elkészült jelentésében a társaságnak korábban is
dolgozó Audit Service Kft. munkájával kapcsolatban szakmai bizonytalanság merült fel.
Teljes mértékig csatlakozik ahhoz a javaslathoz, amit a felügyelőbizottság a testület felé
nyújtott. Olyan könyvvizsgálót válasszanak meg a Zöld Bicske Nonprofit Kft.
könyvvizsgálatára, aki nem vett részt abban az időszakban a cégnek a működésében, illetve
ténylegesen megbízható. Javasolja Börcs Krisztinát bízzák meg a könyvvizsgálattal. Megnyitja
a napirend felett a vitát.
Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri szavazzanak. Javasolja, hogy a Zöld Bicske Nonprofit
Kft. könyvvizsgálójának Börcs Krisztinát szavazzák meg 200.000,- Ft/hó összegben.
Kéri, aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal vetkező határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
253/2019. (X.7.) HATÁROZATA

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyvvizsgaló megbízásának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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1. a Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának – 2019. június 1-től 2021. december
31-ig terjedő határozott időtartamra Börcs Krisztina (nyilvántartási száma: 005923)
kamarai tag könyvvizsgálót jelöli ki.
2. a könyvvizsgálati díjazás a megbízási időszakban 200.000,-FT/hó (a kijelölt
könyvvizsgáló nem ÁFA alany)
3. felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Alapító okirat aláírására.
4. a cégbírósági eljárás lefolytatásával meghatalmazza Dr. Petrik Péter ügyvédet.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: jelzi, hogy a nyílt ülés végéhez értek. Még egyszer szeretné megköszöni
mindenkinek az öt éves munkáját, képviselőtársainak, kollégáinak, Bicske minden lakójának,
aki támogatta és a város fejlődését tartotta szem előtt ez alatt az öt év alatt is.
A képviselő-testület nyílt ülését 8.55 órakor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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