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

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

Az ülés időpontja:

2020. július 30. (csütörtök) 8.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Balázs Péter
Bálint Istvánné
Bárányos József
Börcs Antal
Csonka István
Csörgöl Ákos
Dr. Bourgla Ossamah
Dr. Lovasné Báder Katalin
Horváth János Koppány
Németh Tibor
Sulyokné Guba Judit

képviselő
polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő (távozik 8.55 órakor)
képviselő
képviselő
képviselő (érkezik 8.45 órakor)
képviselő

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Molnár Dániel

képviselő Távol (igazoltan)

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor
Molnár Enikő
Druzsin László
Dankó Anikó
Schulman Izabella
Ferencz Kornél
Börcs Krisztina
Agatics Roland
dr. Kuti Dániel
Király-Gavaldih Szilvia
Kósa László
Tóth György
Richter Gábor
Ónodi Szabó Lajos
Bajcsai Tamás
Patkóné Bátori Erzsébet
Szoboszlai Enikő
Nagy Attila

jegyző
Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Műszaki Iroda vezetője
ügyintéző
ügyintéző
Vertikál Nonprofit Zrt. igaztatóság elnöke
könyvvizsgáló
DTKH Kft. ügyvezetője
Vertikál Nonprofit Zrt. jogásza
DTKH Kft. gazdasági vezetője
Bicskei TV
Bicskei TV
BEMKK képviselője
főépítész, Bicske Építő Kft. ügyvezetője
Bicske Város Konyha vezetője
Bicske Városi Óvoda vezetője
Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági
vezetője
Bicskei Gazdasági Szervezet vezetője
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Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat
Központ vezetője
Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője
Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője

Szabó Ágnes
Mag Barbara
Lócskai István
Marsal Szilvia

Bálint Istvánné polgármester köszönti a rendkívüli, nyilvános ülésen megjelenteket. A
szabályszerűen összehívott nyilvános ülést 8.35 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Molnár Dániel jelezte távolmaradását az ülésről,
Németh Tibor pedig később érkezik. Kéri, hogy az elhunyt Bálint Imrénére emlékezzenek 1
perces néma csenddel. Ica néni 2006-2010 között az önkormányzat bizottsági tagja volt.
1 perces néma megemlékezés.
Bálint Istvánné a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadására tesz javaslatot. Kéri,
aki a kiküldött napirendet 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
87/2020. (VII.30.) HATÁROZATA

a 2020. július 30. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 30. napi rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Zöld Bicske Nonprofit Kft-t érintő tulajdonosi döntésekről
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
2. Bicske Város Önkormányzatának településszerkezeti terv felülvizsgálatáról
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
3. A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának
módosításáról
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(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
4. 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási
előszerződés megkötéséről
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
5. A rendkívüli csapadék okozta károk vis maior támogatási igényéről
(132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
6. A bicskei 0179/2 hrsz-ú út forgalmi rendjének módosításáról
(124. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
7. A GNR Építő Kft ingatlan adásvételi és telekhatár rendezési kérelméről
(131. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
8. A bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
9. A halotthűtő üzemeltetéséről
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
10. Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti
jogviszonyára
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
11. Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/E 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti
jogviszonyára
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
12. 2020. évi augusztus 20. napi ünnepség előkészítéséről
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
Határidő: 2020. július 30.
Felelős: polgármester
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1. Napirendi pont
A Zöld Bicske Nonprofit Kft-t érintő tulajdonosi döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. jelenleg konzorciumi
partnerként működik sikeresen együtt a Vertikál Nonprofit Zrt-vel. A jelenlegi együttműködési
keretek bővítésére van szükség. A közszolgáltatás magas szintű ellátása érdekében szükséges
ezt a döntést meghozniuk. Ezenkívül szükséges a Zöld Bicske Nonprofit Kft. tőkerendezéséről
is döntenie a képviselő-testületnek, ehhez is segítséget nyújt a Vertikál Nonprofit Zrt, akinek a
megbízásából Ferencz Kornél igazgatósági elnök és kollégái vannak jelen. Átadja a szót
Ferencz Kornélnak.
Ferencz Kornél bemutatja kollégáit és elmondja, hogy hosszú és rögös út vezetett a mai napig.
Az októberi belépést követő ¾ éves időszakra gondol. Köszöni az önkormányzatnak azt
együttműködését és odaadást, amivel a mai napig eljutottak és azt, hogy eljutottak addig, hogy
a Zöld Bicskével hogyan tovább, hogyan tovább a térségben a hulladékgazdálkodásban, a hely
foglalkoztatáspolitikában. Ismerteti, hogy amikor polgármester asszonnyal történt első
megbeszélésük zajlott, akkor polgármester asszony rendkívül határozottan és egyértelműen
megfogalmazta, hogy Zöld Bicske volt, van és lesz, ehhez keresi a partnerséget. Úgy véli, hogy
az azóta eltelt időszak egyeztetései révén arról beszélhetnek, hogy a térségben hogyan tovább,
milyen fejlesztési potenciálokat tudnak kidolgozni. Tájékoztatásul elmondja, hogy a városban
már új kukásautókat tudtak biztosítani, és a közeljövőben határozott elképzelések vannak a
hulladékgazdálkodást tekintve.

Németh Tibor képviselő 8.45 órakor megérkezik a testület ülésére, a képviselő-testület 11
fővel határozatképes.

Ferencz Kornél elmondja, hogy készült egy prezentációval, mert úgy véli, hogy az elmúlt
időszak hulladékgazdálkodást érintő változásainak áttekintése szükséges a felelős döntéshez.
A prezentáció keretében kitekintést nyújt a hulladékgazdálkodás területén végbement
változásokra, a szolgáltatási területek átalakulására, a jövőben alkalmazható hulladékgyűjtési
lehetőségekre (okoskuka, önjáró kukásautó, stb.).
Megköszöni a lehetőséget és megragadja az alkalmat, hogy ismertesse, hogy az elmúlt fél év
közszolgáltatását mi határozta meg Magyarországon. Elmondja, hogy ez nem volt más, mint a
vírushelyzet. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy közszolgáltatóként akár napi többszöri
alkalommal is jelentést kellett nyújtaniuk a katasztrófavédelem, minisztérium részére.
Ismerteti, hogy logisztikai feladatokat és egyeztetéseket folytattak annak érdekében, hogy adott
esetben egy lezárt településen hogyan fogják tudni ellátni a közszolgáltatást. Ezúton is
megköszöni a Zöld Bicske Kft. dolgozóinak is az elmúlt hónapok munkavégzését.
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Dr. Bourgla Ossamah képviselő 8.55 órakor távozik a testületi ülés helyszínéről, a képviselőtestület 10 fővel határozatképes.
Ferencz Kornél elmondja, hogy ez a közszolgáltatás több annál, minthogy a Zöld Bicske
képes-e a kukát elvinni, az a kérdés, hogy a Zöld Bicskével tudnak-e olyan nagytérségi
rendszerrel garanciát adni, hogy a közszolgáltatás ellátása mindig, minden körülmények között
biztosított legyen. Köszöni, hogy eddig eljuthattak és a közös együttműködést polgármester
asszonnyal és jegyző úrral.
Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást. Megköszöni a Zöld Bicske NKft. munkatársainak
a munkáját, mert úgy véli, hogy minden területen helyt álltak a Zöld Bicske kollégái. Úgy véli,
hogy ez a prezentáció segíti a munkájukat abban döntés meghozatalban, amiről a napirend szól.
Elmondja elsődleges cél, hogy a bicskei munkahelyek megmaradjanak, a bicskei emberek
foglalkoztatása továbbra is biztosítva legyen. Elmondja, hogy az előttük lévő előterjesztés
tartalmazza azt, hogy ennek mi a formája, módja.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Balázs Péter képviselőnek.
Balázs Péter elmondja, hogy ha jól értelmezi, akkor Bicske, mint alvállalkozó bemegy a
Vertikál alá. Megkérdezi azt, hogy mi biztosítja azt, hogy nem fog idővel megszűnni a Zöld
Bicske és mindig lesz az itt dolgozó embereknek munkája. Hozzáteszi, hogy úgy hallotta, hogy
36 embert rúgtak ki a Zöld Bicskétől.
Bálint Istvánné válaszul elmondja, hogy nem alvállalkozója lesz, hanem Bicske Város
Önkormányzat tulajdonos marad a cégben.
Balázs Péter másik kérdése a tulajdonosi hányadok alakulásra vonatkozik, mert nem érti, hogy
az előterjesztésben szereplő összegek hogyan jöttek ki.
Elmondja, hogy Molnár Dániel képviselőtársa betegség miatt nincs jelen, de szeretett volna egy
vizsgálóbizottságot felállítani, hogy megvizsgálják, hogy miért jutott a Zöld Bicske ebbe a
helyzetbe.
Doktor úr pedig azt szerette volna megkérdezni, hogy azzal az összeggel, amit egy vagy két éve
kaptak adósságrendezésre, azzal mi lett.
Bálint Istvánné felkéri Ferencz Kornélt, hogy az első kérdésre adjon választ.
Ferencz Kornél elmondja, hogy kiszervezés történt, de leépítés nem volt a cégnél és nem is
tervezik. Hangsúlyozza, hogy nagyon fontos, hogy a bicskei szolgáltatást innen célszerű
elvégezni. Elmondja, hogy arra a kérdésre, hogy milyen javak vannak ismerteti, hogy a Zöld
Bicskének is megvannak a maga eszközei, mely teremt egy állapotot és a tőkevesztettség
alakított ki a jelen számokat, hogy mennyi pénzt kell beletenni.
Bálint Istvánné megköszöni a választ és elmondja Balázs Péter képviselőnek, hogy
hozzászólást, kérdést képviselő-testületi ülésen személyesen lehet feltenni. Felkéri Börcs
Krisztina könyvvizsgálót, hogy tájékoztatást nyújtson arról, hogy a könyvvizsgálat során mit
állapított meg.
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Börcs Krisztina. Elmondja, hogy a 2019-es évet vizsgálta meg, rendben találta, a tőkevesztést
megállapította, de a kérdésben lévő adósságrendezésére vonatkozóan nem tudja, hogy mire
gondolt képviselő úr.
Bálint Istvánné felkéri a Zöld Bicske Nkft. képviselőit, hogy adjanak választ, hogy milyen
adóságrendezési támogatást kapott a cég.
Ferencz Kornél szót kér és megkérdezi, hogy milyen adósságrendezésre gondol képviselő úr.
Azt mondja, hogy ebben van egy kis félreértés, mert ha az önkormányzati adósságot érintő
konszolidációból nem tudja rendezni a Zöld Bicskét érintő vagyoni helyzetet. Ha arra gondol,
ami a vásárlására volt, azt feltételezi, hogy 2011 környékén volt.
Balázs Péter elmondja, hogy nem erre gondol. Arra gondol, hogy a Zöld Bicskének volt egy
nagyobb tartozása Tatabányához kapcsolódóan.
Ferencz Kornél hozzáteszi, hogy az most is megvan.
Balázs Péter elmondja, hogy arra kapott egy nagyobb összeget, úgy hallották.
Bálint Istvánné reagálva erre elmondja, hogy az „úgy hallottukból” ez a fajta téves
kommunikáció alakul ki. Arra kéri a képviselőket, hogy a későbbiekben az „úgy hallottukat”
mindig legyenek kedvesek mellőzni és tényekkel jöjjenek a testület elé, mert a lakosságot
megtévesztik. Azt gondolja, hogy ennek a grémiumnak nem ez a feladata. Ennek a grémiumnak
az a feladata, hogy az itt történő munkavégzés az megbízható pilléreken, megbízható
információkon alapuljon. Egy testületi ülésen nincs „úgy hallottuk”, megbízható alapokon
működő információkkal lehet hasznos, hatékony munkát végezni.
Megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselőnek.
Sulyokné Guba Judit hozzáteszi, hogy ezt szerette volna ő is javasolni. Kéri, hogy a jövőben
az szóljon hozzá, tegyen fel kérdéseket, aki itt van.
Bálint Istvánné megköszöni a hozzászólásokat és megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés.
Elmondja a képviselő-testület 10 fővel továbbra is határozatképes. Németh Tibor
képviselőtársuk megérkezett, de Bourgla Ossamah doktor képviselőtársuk munkája okán
távozott. Ismerteti, hogy tízen vannak, akik most döntést tudnak hozni az előterjesztésről,
melyben két határozati javaslatot kell meghozniuk. Kéri, hogy aki a Zöld Bicske Nonprofit Kft.
és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. együttműködési megállapodásáról szóló tájékoztató
tudomásulvételével 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:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2020. (VII.30.) HATÁROZATA
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. együttműködési
megállapodásáról szóló tájékoztató tudomásulvétele
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. és a
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. együttműködési megállapodásáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

Határidő: 2020. július 30.
Felelős: polgármester
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
Bálint Istvánné kéri, aki a Zöld Bicske Nonprofit Kft. tőkéjének rendezéséről és a Zöld Bicske
Nonprofit Kft. egységes szerkezetű társasági szerződésének elfogadásáról szóló határozatról
döntsenek.
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2020. (VII.30.) HATÁROZATA

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. tőkéjének rendezéséről és a Zöld Bicske Nonprofit Kft.
egységes szerkezetű társasági szerződésének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) tőkerendezésére
a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 3:198. § (A törzstőke új törzsbetétek
teljesítésével történő felemelésének elhatározása) szerinti tőkeemelés útján kerül sor az
alábbiak szerint:
a. A Társaság tőkeemelésének mértéke: 390.000.000,- Ft oly módon, hogy a Társaság
alaptőkéje 15.000.000,- Ft-tal kerül megemelésre, míg a további 375.000.000, - Ft
tőketartalékba kerül.
b. A tőkeemelés 100 %-ban pénzbeli vagyoni hozzájárulással történik.
c. Az alaptőke felemelésének módja: új törzsbetétek teljesítése.
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d. A tőkeemelésben Bicske Város Önkormányzata nem vesz részt.
e. A tőkeemelés teljesítésére jogosult szervezetek és a tőkeemelésben való részvételi
aránya:
ea) VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 50 %
eb) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTKH Kft.)
50 %
f. A jelen döntéssel elhatározott tőkeemelés megvalósulását követően a Társaság felemelt
törzstőkéje 69.000.000,-Ft lesz, azzal, hogy a törzstőke megemelésével és az ehhez
szükséges összesen 15.000.000,-Ft vagyoni hozzájárulás teljesítésével – melyet az e.
pontban megjelölt tőkeemelés teljesítésére jogosult szervezetek az e. pontban megjelölt
arányban kötelesek teljesíteni - egyidejűleg az e. pontban megjelölt tőkeemelés
teljesítésére jogosult szervezetek az e. pontban megjelölt arányban 375.000.000,- Ft
vagyoni hozzájárulást teljesítenek.
g. A Társaságban a tőkeemelést követően létrejövő üzletrészek és az azokhoz tartozó
szavazati jog mértéke a tőkeemelés során nyújtott teljes vagyoni hozzájárulás (jegyzett
tőke és tőketartalék javára együttesen) arányában kerül meghatározásra. A szavazati
jogok az így kialakult üzletrész mértékéhez igazodnak.
h. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegének rendelkezésre bocsátását a Társaság
Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12028003-00254858-00100001 számú pénzforgalmi
számlájára történő átutalással 2020.08.07. napjáig jogosultak teljesíteni az e. pontban
megjelölt szervezetek, az ott szereplő aránynak megfelelően.
2. Elfogadja a határozat mellékletét képező a Társaság egységes szerkezetű társasági
szerződését, továbbá felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és valamennyi
szükséges jognyilatkozat megtételére.
3. A cégbírósági eljárás lefolytatásával meghatalmazza a Társaság jogi képviselőjét,
dr. Lex Annamária ügyvédet.
Határidő: 2020. augusztus 14.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bálint Istvánné megköszöni a vendégeik részvételét és a tájékoztatást, mivel úgy tudja, hogy
egyéb elfoglaltságuk miatt menniük kell további jó munkát és szép napot kíván számukra.
A Vertikál Nonprofit Zrt. és a DTKH Kft. képviselői távoznak az ülésteremből.

2. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzatának településszerkezeti terv felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés
bizottság tárgyalta az előterjesztést. Felkéri a bizottság elnökét a bizottság döntésének
ismertetésére.
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Börcs Antal ismerteti, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást és megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés,
hozzászólás, ezért kéri, 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: 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
90/2020. (VII.30.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzatának településszerkezeti terv felülvizsgálatáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megtárgyalta a településszerkezeti terv módosítására tett tervezői javaslatot és az abban
foglaltakat változatlanul elfogadja,
2. a településrendezési eszközök felülvizsgálatát a tervezett változtatások szerint kívánja
folytatni,
3.

felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról a tervezőt értesítse.

Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 1.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Napirendi pont
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a
Humánerőforrások Bizottság tárgyalta, és egyúttal felkéri az elnökasszonyt, tájékoztassa a
testület tagjait.
Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy a bizottság támogatta a határozati javaslatokat.
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Bálint Istvánné megadja a szót a képviselőknek a hozzászólásra. Kérdés, észrevétel hiányában
kéri, szavazzanak. Jelzi, hogy kell egyszer szavazniuk a Bicskei Egységes Művelődési Központ
és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. 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: 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
91/2020. (VII.30.) HATÁROZATA
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) elfogadja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának
Módosító okiratát a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti
tartalommal,
2) felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti okirat aláírására, ideértve a törzskönyvi
nyilvántartást vezető szerv észrevételeinek megfelelő okiratmódosítást is,
3) felkéri a polgármestert, hogy a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár
alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága
részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje
meg,
4) felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bálint Istvánné elmondja, hogy a második határozati javaslat pedig, a Bicskei Egységes
Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szól.
Kéri, aki ezzel egyetért, jelezze.

10

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
92/2020. (VII.30.) HATÁROZATA
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetű alapító
okiratának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Bicskei Egységes
Művelődési központ és Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratának az aláírására,
ideértve a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv észrevételeinek megfelelő
okiratmódosítást is,
2. felkéri a polgármestert, hogy a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár
egységes szerkezetű alapító okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése
érdekében küldje meg,
3. felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. július 31.
polgármester

A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont
3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási előszerződés
megkötéséről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné elmondja, hogy immáron sokadik alkalommal van a testület előtt ennek a
körzetnek az éppen aktuális ügye. Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést
a Humánerőforrások bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatta. Megkérdezi a bizottság
elnökét, hogy van-e esetleg még hozzászólása.
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Sulyokné Guba Judit igennel válaszol. Tájékoztatja testület tagjait, hogy a bizottság
egyhangúlag támogatta a határozatokat és volt egy módosító javaslata a bizottságnak. Ismerteti,
hogy mindkét szerződéstervezetben szerepelnek a közüzemi díjak. Ellentétben a korábbi
gyakorlattal az új háziorvos esetében a szerződéstervezetekben a közüzemi díjaknak a terhét a
háziorvos úrra terhelné a tervezet. A módosító javaslat azt tartalmazza, hogy a közüzemi díjak
esetében ugyanaz az eljárás történjen meg, mint a többi háziorvos esetében, önkormányzati
támogatás formájában az önkormányzat a közüzemi díjakat átvállalja a háziorvosoktól. A
javaslatuk azt célozza, hogy ugyanaz a forma kerüljön megfogalmazásban a
szerződéstervezetekbe, mint a többi háziorvos esetében. Külön pénzügyi teher nem jelentkezik
ebben az esetben, mert a háziorvosok támogatása, így a közüzemi díjak esetében benne szerepel
a költségvetésben.
Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást. Megerősíti azt, hogy a költségvetésben szerepel,
tehát a rezsit minden háziorvosi körzet esetében az önkormányzat fizeti. Az internet és telefon
pedig a háziorvosokat terheli.
Megköszöni a jelzést. Elmondja, hogy akkor most arról döntenek, hogy a BINO Bt. szeptemberi
hónapban a biztonságukat és az ellátást biztosítva maradjon továbbra is maradjon szerződésben
az önkormányzattal. 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: 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
93/2020. (VII.30.) HATÁROZATA
Az egészségügyi feladatellátás a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítéssel
történő biztosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás folyamatosságának
biztosítása érdekében, helyettesítés céljából 2020. szeptember 1. napjától 2020. szeptember 30.
napjáig terjedő időtartamra változatlan feltételek mellett megbízza és feladat-ellátási szerződést
módosít a BINO Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 2060 Bicske,
Kisfaludy u. 48.; cégjegyzékszám: Cg. 07-06-005075; adószám: 22063294-1-07), mint
megbízottal.
Határidő: 2020. augusztus 7.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Fritz Gábor jelzi, hogy ez volt az előterjesztés Nagy doktorra vonatkozó része, de a másik
szerződéstervezetről is kellene dönteni.
Bálint Istvánné elnézését kér és tájékoztatást nyújt a „3. számú felnőtt háziorvosi körzet
ellátására vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötéséről” szóló határozati javaslatról.
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: 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
94/2020. (VII.30.) HATÁROZATA
3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási előszerződés
megkötéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy a háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében, a tartósan betöltetlen Bicske
3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának biztosítására a Paba Vitál Med Kft. gazdasági
társasággal, mint egészségügyi szolgáltatóval (székhely: 1116 Budapest, Fegyvernek utca
123. 2. em. 4. a.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370078; adószám: 27977824-1-43; képviseli:
Dr. Perjés Péter Ábel ügyvezető) a határozat elválaszthatatlan részét képező 1. számú
melléklet szerinti tartalommal előszerződést köt és felhatalmazza a polgármestert az
előszerződés aláírására.
2. Az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén – a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi
körzetre kiadott praxisengedély alapján - felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicske 3.
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó végleges feladat-ellátási szerződést a
2. számú melléklet szerinti tartalommal megkösse és aláírja.
3. Felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.

Határidő: 2020. augusztus 7.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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5. Napirendi pont
A rendkívüli csapadék okozta károk vis maior támogatási igényéről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést egyik bizottság
sem tárgyalta. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az anyagok kiküldésekor még nem volt előttük
az a szakértői vélemény, ezért arra vonatkozólag tesz módosító javaslatot. Elmondja, hogy az
1. és 2. pontban a szakértői értékbecslés összegei kell, hogy szerepeljenek, a „Saját forrás
(biztosítási összeg nélkül) bruttó 2.858.110,-Ft” és a „Vis maior támogatási igény bruttó
6.668.922,-Ft”, „Források összesen 9.527.032,-Ft¬”.
Kéri a testület tagjait, aki ezzel a módosítással 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: 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
95/2020. (VII.30.) HATÁROZATA
Rendkívüli csapadék okozta károk vis maior támogatási igénylése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) úgy határozott, hogy 486521 azonosító számon vis maior támogatás iránti pályázatot nyújt
be a Belügyminisztériumhoz a következő tartalommal:
A káresemény megnevezése: A 2020. június 14-i; és június 17-i rendkívüli mennyiségű csapadék
okozta károk helyreállítása.
Helye: Bicske
a) Ravasz László utca (0239; 0238/2 hrsz)
b) Erdőalja utcai árok (1949/1 hrsz)
c) Endresz György utca (1973 hrsz)
d) Csók István utca (1918 hrsz)
e) Kodály Zoltán utca (1972 hrsz)
f) Kölcsey F. utca (3046 hrsz)
g) Szt. Imre utca (2919 hrsz)
h) Móricz Zs. utca (785/2 hrsz)
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2020. év

%
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Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

bruttó
2.858.110,-Ft
0,-Ft
0,-Ft
bruttó
6.668.922,-Ft
9.527.032,-Ft

30
70
100

2) nyilatkozik, hogy a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
9.527.032,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat csak részben tudja biztosítani.
3) nyilatkozik, hogy a károsodott építmények a közlekedés és csapadékvíz elvezetés ellátását
szolgálják.
4) nyilatkozik, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat
vagyonbiztosítással rendelkezik, de a káresemény helyreállítására a biztosítás nem terjed ki.
5) nyilatkozik, hogy az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

6) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
7) nyilatkozik, hogy az építmények helyhez kötöttsége miatt a tulajdonában lévő egyéb
vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
8) a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) számú
költségvetési rendeletében biztosítja.
9) nyilatkozik, hogy Horváth Gyula (vezető tervező, vízgazdálkodási szakértő, SZÉM3/070226) valamint Török Miklós (tervező, VZ/06-0241), a szakértői jelentés készítői az
önkormányzattal sem munkajogi, sem megbízási jogviszonyban – jelen szakértői jelentés
elkészítésének kivételével – nincsenek, ilyen megbízással a várható kivitelező – Bicskei
Gazdasági Szervezet – részéről sem rendelkeznek.
10) nyilatkozik, hogy a Ravasz L. utca (0239; 0238/2 hrsz) fekvéshatáron helyezkedik el, a
belterületi – legalább 5 – lakóingatlanok csak a külterületi közterületről közelíthetőek meg.
11) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 15.
polgármester
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6. Napirendi pont
A bicskei 0179/2 hrsz-ú út forgalmi rendjének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az út helyreállításának munkálatai
még folyamatban vannak. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztést egyik bizottság
sem tárgyalta, megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs észrevétel, hozzászólás, ezért kéri, aki
a határozati javaslattal 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: 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
96/2020. (VII.30.) HATÁROZATA

A bicskei 0179/2 hrsz-ú út forgalmi rendjének módosítása
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) a tulajdonában és kezelésében lévő bicskei 0179/2 hrsz-ú út forgalmi rendjét
2020. augusztus 31. napjától az alábbiak szerint módosítja:
a) a teljes útszakaszon 60 km/h sebességkorlátozás (KRESZ 30. ábra)
b) a teljes útszakaszon 10 t össztömegű általános súlykorlátozás (KRESZ 38. ábra),
„kivéve célforgalom” kiegészítő táblával
2) felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet, hogy – a Bicskei Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda munkatársainak felügyelete mellett – a forgalmi rend módosításhoz
szükséges jelzőtáblákat helyezze ki.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: polgármester
7. Napirendi pont
A GNR Építő Kft ingatlan adásvételi és telekhatár rendezési kérelméről
Előterjesztő: polgármester
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Bálint Istvánné tájékoztatást ad az előterjesztésről. Elmondja, hogy az előterjesztést a
Gazdálkodási, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Felkéri Bárányos
Józsefet, a Gazdálkodási Bizottság elnökét ismertesse a döntésről a testületet.
Bárányos József elmondja, hogy az előterjesztést mindkét bizottság támogatta.
Bálint Istvánné jelzi, hogy lenne egy módosító javaslata. Elmondja, hogy itt vannak olyan
területek, ahol közművezetékek futnak és amennyiben azok kiváltása szükséges, akkor a
határozat 5. pontjába kerüljön be, hogy az esetleges közműkiváltás költségét a vevő viselje,
saját maguk érdekében, az esetleges vita megelőzése érdekében.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, aki a módosított
határozati javaslatot 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
97/2020. (VII.30.) HATÁROZATA
A GNR Építő Kft ingatlan adásvételi és telekhatár rendezési kérelme
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. helyt ad a GNR Építő Kft kérelmének és hozzájárul a bicskei 4209/20 és
4209/69 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez a mellékelt helyszínrajznak
megfelelően, melynek folyamán – adásvétel jogcímén – a földrészletek a 4209/15 és
4209/60 hrsz-ú ingatlanokkal egybeolvadnak,
2. a 4209/20 és 4209/69 hrsz-ú földrészletek értékbecslésének elkészítésével megbízza
Dr. Póczos Géza (8000, Székesfehérvár, Somorjai u. 27.) igazságügyi szakértőt,
3. a földrészletek vételárát az értékbecslésben rögzített értékben határozza meg,
4. felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés megrendelésére, valamint a
telekalakításhoz és az adásvételhez kapcsolódó szerződések, jognyilatkozatok
aláírására,
5. úgy dönt, hogy a jogügylettel együtt járó, valamint az esetleges közműkiváltással
összefüggő valamennyi költséget a vevő viseli.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
polgármester
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.

8. Napirendi pont
A bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Hozzáteszi, hogy ezt az előterjesztést szintén a
Gazdálkodási, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta. Felkéri Bárányos
Józsefet, a Gazdálkodási bizottság elnökét ismertesse a bizottsági döntéseket a testületet.
Bárányos József tájékoztatja testület tagjait, hogy hasonlóképpen született döntés, tehát mind
a két bizottság egyhangúlag támogatta.
Bálint Istvánné elmondja, hogy nincs, ezért kéri, aki a határozati javaslatot el tudja fogadni,
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
98/2020. (VII.30.) HATÁROZATA

Bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. támogatja a bicskei 7501/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelmét és hozzájárul a
7501/2 hrsz-ú ingatlannal közös telekhatár rendezéséhez, melynek folyamán a 7501/2
hrsz-ú ingatlan kb. 970 m2 területe – adásvétel jogcímén – a 7501/3 ingatlan területébe
olvad. Az új telekhatárt oly módon kell meghatározni, hogy a környezetében
elhelyezkedő víziközmű – ivóvíz vezeték – és annak biztonsági övezete közterületen
maradjon.
2. a földrészlet értékbecslésének elkészítésével megbízza Dr. Póczos Géza (8000,
Székesfehérvár, Somorjai u. 27.) igazságügyi szakértőt. A vételárba az értékbecslés
költségét be kell számítani.
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3. a földrészlet vételárát az értékbecslésben rögzített értékben határozza meg.
4. vállalja a szükséges okiratok szerkesztését és felkéri a vevőt a földmérési munkarészek
elkészíttetésére. A telekhatár rendezés ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos költségei a
vevőt terhelik.
5. felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés megrendelésére, valamint a
telekalakításhoz és az adásvételhez kapcsolódó szerződések, jognyilatkozatok
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
polgármester

9. Napirendi pont
A halotthűtő üzemeltetéséről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a jelenlegi üzemeltetőt bízzák meg
az üzemeltetésre. Az előterjesztést a Gazdálkodási bizottság tárgyalta. Felkéri az elnököt,
ismertesse a bizottság álláspontját.
Bárányos József elmondja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Bálint Istvánné megköszöni és megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért
kéri, aki egyetért a határozati javaslattal, 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
99/2020. (VII.30.) HATÁROZATA
A halotthűtő üzemeltetése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az Önkormányzat tulajdonában álló bicskei 1397/1 hrsz-ú ingatlan üzemeltetésére
további 1 év időtartamra, – 2020. július 1. napjától 2021. 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),
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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 és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 1.
polgármester

10. Napirendi pont
Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyára
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy nem tárgyalta bizottság. Megnyitja
a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, észrevétel ezért kéri, aki a határozati javaslattal 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: 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
100/2020. (VII.30.) HATÁROZATA
Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyára

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/D 1. ajtó. alatti 55,59 m2 alapterületű,
költségelvű lakás határozott idejű, 3 éves időtartamú bérleti jogviszonyára – a határozat
mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet,
2. a pályázati felhívását a helyben szokásos módon – a város honlapján és a Bicskei
Polgármesteri Hivatal hirdetőfalán – jelenteti meg,
3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül
tegyen javaslatot a bérlő személyére a Képviselő-testület soron következő rendes
ülésére.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: polgármester
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

11. Napirendi pont
Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/E 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyára
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy nem tárgyalta szakbizottság.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, észrevétel, ezért kéri, aki a határozati
javaslattal 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: 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
101/2020. (VII.30.) HATÁROZATA
Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/E 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyára

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/E 1. ajtó. alatti 55,03 m2 alapterületű,
költségelvű lakás határozott idejű, 3 éves időtartamú bérleti jogviszonyára – a határozat
mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet,
2. a pályázati felhívását a helyben szokásos módon – a város honlapján, és a Bicskei
Polgármesteri Hivatal hirdetőfalán – jelenteti meg,
3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül
tegyen javaslatot a bérlő személyére a képviselő-testület soron következő rendes
ülésére.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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12. Napirendi pont
2020. évi augusztus 20. napi ünnepség előkészítéséről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné tájékoztatást ad az előterjesztésről. Elmondja, hogy a Kormány álláspontját
figyelembe véve a délelőtti rendezvényre sort tudnak keríteni, hiszen az augusztus 20-án az
esetek nagyrészében mindig külső helyszínen történik, tehát az egymástól való távolságtartás
megtartható. Sajnos a délutáni programok nem kerülnek megtartásra. Úgy gondolja, hogy
felelős önkormányzatként annak a lehetőségét zárják ki, hogy bármilyen fertőzés,
megbetegedés történhessen, amit mondjuk ez a rendezvény segíthetne elő. Az előterjesztést a
Humánerőforrások bizottság tárgyalta, megadja a szót a bizottság elnökasszonyának.
Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a határozati
javaslatot.
Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást. Kéri, aki a határozati javaslattal egyet tud érteni,
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
102/2020. (VII.30.) HATÁROZATA
2020. évi augusztus 20. napi ünnepség előkészítéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a 2020. évi augusztus 20. napi rendezvény programját a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja,
2. a programra 5.000.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2020. évi költségvetés
kiemelt állami, önkormányzati ünnepek előirányzat terhére,
3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a program lebonyolítására, a hangosítás, a
technikai feltételek biztosítására, a 250 db meghívó és 20 db plakát 2 db nagyplakát
elkészítésére. A Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Bicskei Polgármesteri
Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják le az augusztus 20. napi
megemlékezést.
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Határidő: 2020. augusztus 20.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bálint Istvánné jelzi, hogy a rendkívüli, nyilvános ülés végére értek, mindenkinek megköszöni
a munkáját, az ülést 10.00 órakor bezárja.

K.m.f.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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