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

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

Az ülés időpontja:

2022. március 10. (csütörtök) 8.45 óra

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

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Dr. Bourgla Ossamah
Horváth János Koppány

képviselő
képviselő

igazoltan távol
igazoltan távol

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor
Vandlikné Lengyel Edit
Molnár Enikő
Druzsin László
Schulman Izabella
Marsal Szilvia
Takács József
Bajcsai Tamás
Patkóné Bátori Erzsébet
Nagy Attila
Szabó Ágnes

jegyző
aljegyző
Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Műszaki Iroda vezetője
ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető
média referens
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója
Bicske Városi Konyha vezetője
Bicske Városi Óvoda vezetője
Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat
Központ igazgatója

Bálint Istvánné tisztelettel köszönti a jelenlévőket a 2022. március 10. napi rendkívüli,
nyilvános testületi ülésen. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra és 10

1

fővel határozatképesek. Mielőtt megnyitja a testületi ülést, arra kéri a képviselőtársakat, hogy
egy perces néma felállással emlékezzenek meg az Ukrán-Orosz háborúban elesett áldozatokról.
A teremben lévők állva, némán megemlékeznek.
Bálint Istvánné megnyitja a testületi ülést és a kiküldött napirend elfogadását teszi fel
szavazásra. Aki azzal egyetért az kéri most 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
30/2022. (III.10.) HATÁROZATA

A 2022. március 10. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. március 10. napi rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: HVI vezető
2. Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási
Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjainak
önköltségéről
Előterjesztő: polgármester
3. Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításához szükséges önköltség
meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
4. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésről
Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2022. március 10.
Felelős: polgármester

Bálint Istvánné élni kíván a napirend előtti felszólalás lehetőségével. Képviselőtársak előtt
ismert, hogy a koronavírus ötödik hullámából éppen lassan feltudtak volna ocsúdni, amikor az
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Orosz-Ukrán háború kitörésével 2 héttel ezelőtt találták szemben magukat. Bicske még inkább
érzékenyen érintett, hiszen ott van a határon túli testvértelepülésünk, a kárpátaljai Csap. Ezúton
szeretné megköszönni a bicskeieknek azt az összefogást, az önzetlen segítséget, hogy
természetbeni és pénzbeli adományokkal segítették testvértelepülésük lakosságát, valamint a
helyi karitatív szervezetek fáradozásait a háború sújtotta területekről menekülők ellátása és
továbbutazása érdekében. Mint ismert előző hét pénteken a tűzoltóság autóival és az
önkormányzat kisbuszával leutaztak egy kisebb delegációval a záhonyi határig, ahova
eljuttatták az előző este képviselőtársak és családtagjai segítségével bepakolt adományokat. Ott
sikerült átadni a határon túli testvértelepülésük egyik vezetőjének azt a pénzösszeget 587 ezer
forint készpénz volt, ami összegyűlt a gyűjtés alatti egy héten és a tárgyi adományokat
elhelyezték a MÁV egyik raktárába a határon. Majd vasárnapi nap folyamán sikerült
megszervezniük, hogy az adomány eljutott Csap településre, ahol szintén igen komoly szerepet
vállalnak a menekültek ellátásában.
Jelen állapot szerint a háború sajnos folytatódik, így a bicskeiek közvetlenül is érzik ennek
hatását, hiszen a katasztrófavédelem a Fiatalok Házát jelölte ki az Ukrajnából menekülők
ideiglenes befogadóhelyéül.
Ezúton szeretné megköszönni mind a kollégáinak mind azoknak az intézményvezetőknek és
azoknak a magánszemélyeknek, akik segítették abban, hogy előző hét csütörtökön 2 óra alatt a
készen állt a helyiségcsoport a menekültek fogadására.
A háború elhúzódásával nem pánikot keltve, de egy kisebb humanitárius katasztrófa rémképe
fenyeget, úgy gondolja, hogy további segítségnyújtásra van szükség, ezért az önkormányzat 2
millió forintot átcsoportosít az adománygyűjtő számlára, amiből tartós élelmiszert szeretnének
majd vásárolni és kijuttatni a Kárpátaljára. Szeretné kérni képviselőtársait, hogy ezt a döntést
vegyék tudomásul és támogassák.
1. Napirendi pont: A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
(30. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné az előterjesztés jegyző úr előterjesztése, ezért át is adja neki a szót.
Fritz Gábor köszöni a szót. Tisztelt képviselő-testület bizonyára emlékszik, hogy nemrég
döntöttek az OEVB tagjairól, így nincs más hátra, mint a másik bizottság, a szavazatszámláló
bizottság tagjairól meghozni a döntést, melynek tagjaira a Helyi Választási Iroda vezetője –
tehát személye - tesz javaslatot. A határozati javaslatban szereplő személyekre tett javaslatot.
Felhívja mindenki figyelmét, hogy módosító javaslat benyújtása a választási eljárásról szóló
törvény alapján kizárt, ezért kérné a képviselő-testületet, hogy vita nélkül döntsön.
Bálint Istvánné az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta, megnyitja a napirend felett a
vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt. Kéri, döntsenek a határozati
javaslatról, aki támogatja az most 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:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2022. (III.10.) HATÁROZATA

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24-25. §-aiban biztosított jogkörében eljárva, Bicske város területén működő
Szavazatszámláló Bizottságok tagjaivá választja:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Név
Thománé Vágner
Zsuzsanna
Végh Rozália
Fridrich Istvánné
Kürthy Viktor
Magyar Eleonóra
Kis-Kéry Beáta Mária
Bátorfi Rozália
Tóthné Pósfai Ágnes
Kiss Géza
Kiss Irén

Tagok
Lakcím
2060 Bicske, Hunyadi u. 26.

2060 Bicske, Széchenyi u. 6.
2060 Bicske, Csákvári u. 14.
2060 Bicske, Táncsics u. 13.
2060 Bicske, Tölgyfa u. 5. fsz.2.
2060 Bicske, Akácfa u. 40.
2060 Bicske, Diófa u. 36.
2060 Bicske, Arany J. u. 55.
2060 Bicske, Jakab u. 16.
2060 Bicske, Prohászka O. u. 14.
1.a
Peinlich Csabáné
2060 Bicske, József A. u. 33.
Szabóné Petőfalvi Katalin 2060 Bicske, Dózsa Gy. u. 16.
Schulman Tiborné
2060 Bicske, József A. u. 19.
Rónai Vilmos
2060 Bicske, Csabdi út 2/a.
Molnár Márta
2060 Bicske, Tószeg u. 103.
Cserjésné Kláminger Erika 2060 Bicske, Kinizsi u. 32.
Patkóné Bátori Erzsébet
2060 Bicske, Vasvári P. u. 48.
Rehák Istvánné
2060 Bicske, Szent I. út 120.
Szabó Ágnes
2060 Bicske, Bartók B. u. 9.
Takácsné Orosz Erzsébet 2060 Bicske, Nagy K. tér 4.
Partl Lászlóné
2060 Bicske, Bocskay u. 4. B lph
fsz. 1.
Baksay Ildikó
2060 Bicske, Lehel köz 4.
Ádám Annamária
2060 Bicske, Zrínyi u. 6.
Szécsi Ervinné
2060 Bicske, Tószeg utca 31.
Medvei Ida Rozália
2060 Bicske, Bogya K. 42.

Határidő: 2022. március 14.
Felelős: HVI vezető
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2. Napirendi pont: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat
Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi
térítési díjainak önköltségéről
(29. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné jogszabályi kötelezettségen alapul az intézményi térítési díjak önköltségének
megállapítása. A kiszámított önköltségeket a Kapcsolat Központ szolgáltatásainak megfelelően
csoportosítva az előterjesztés tartalmazza, a számítási módszert pedig az előterjesztés
mellékletében megtalálják.
A vonatkozó rendelet módosítására a kiszámított önköltségek alapján nincs lehetőség a
kihirdetett veszélyhelyzet okán, mégis a törvényi kötelezettségüknek eleget téve kell döntést
hozni a testületnek. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Nem lát jelentkezőt. Arra kéri a képviselőtársakat, aki a határozati javaslattal egyetért az
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
32/2022. (III.10.) HATÁROZATA

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási
Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjainak
önköltségéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai
Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:
Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége:
Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége:
Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:

3 110,- Ft/fő/nap
570,- Ft/fő/nap

Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása
Szociális étkeztetés esetében:
− 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 480,- Ft
− 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 1 305,- Ft
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− 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1 785,- Ft
Házi segítségnyújtás – szociális segítés:
1 egységre eső számított önköltség: 1 845,- Ft (intézményi térítési díj/óra)
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás:
1 egységre eső számított önköltség: 1 845,- Ft (intézményi térítési díj/óra)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
1 egységre eső számított önköltség:

535,- Ft

Támogató szolgálat:
− 1 km-re eső számított önköltség:
485,- Ft
− 1 személyi segítő órára eső önköltség: 2 330,- Ft

Nappali ellátás esetén:
− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:
− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:

7 035,- Ft
5 730,- Ft

Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont: Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításához szükséges
önköltség meghatározásáról
(31. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné szintén térítési díjakról szól az előterjesztés. Szintén jogszabályi
kötelezettségen alapul az intézményi térítési díjak önköltségének megállapítása. Ezért javasolja
a határozati javaslatban szereplő önköltségek meghatározását, amelynek számítási módszerét
ugyanúgy az előterjesztés melléklete tartalmazza. A vonatkozó rendelet módosítására nincs
lehetőség, hiszen a veszélyhelyzet fennáll. Az előterjesztést itt sem tárgyalta bizottság,
megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Öt határozati javaslatról kell dönteni,
sorban mondja úgy kéri szavazzanak. Elsőként az óvodai intézményi étkezési térítési díjainak
önköltség meghatározásáról szóló határozati javaslat, kéri, aki ezzel egyetért az most 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
33/2022. (III.10.) HATÁROZATA
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Az óvodai intézményi étkezési térítési díjainak önköltség meghatározásáról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda tekintetében az
étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:
Gyermek étkeztetés önköltsége
Felnőtt étkeztetés önköltsége (csak ebéd) alkalmazott
Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

1 610,- Ft
1 610,- Ft
2 100,- Ft

(Számítási módszer: az I. határozat 1-3 melléklete)
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bálint Istvánné második az általános iskolai intézményi étkezési térítési díjainak önköltségéről
szóló határozati javaslat. Aki ezzel egyetért az most 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
34/2022. (III.10.) HATÁROZATA

Az általános iskolai intézményi étkezési térítési díjainak önköltség meghatározásáról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola és Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és EGYMI Bicskei Tagintézménye tekintetében az étkeztetés
önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:
Gyermek étkeztetés önköltsége
Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

1 815,- Ft
2 100,- Ft

(Számítási módszer: az II. határozat 1-2 melléklete)
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Bálint Istvánné harmadik a Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és EGYMI Bicskei Tagintézménye intézményi étkezési térítési díjainak
önköltség meghatározásáról szóló határozati javaslat. Aki ezzel egyetért az most 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
35/2022. (III.10.) HATÁROZATA

A Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és
EGYMI Bicskei Tagintézménye intézményi étkezési térítési díjainak önköltség
meghatározásáról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móri Gárdonyi Géza Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI Bicskei Tagintézménye
tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:
Gyermek étkeztetés önköltsége
Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

1 940,-Ft
2 100,- Ft

(Számítási módszer: az III. határozat 1-2 melléklete)
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bálint Istvánné negyedik határozati javaslat az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjainak
önköltség meghatározásáról szóló határozati javaslat. Aki ezzel egyetért az most 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
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36/2022. (III.10.) HATÁROZATA

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ Gondozási
Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjainak önköltség
meghatározásáról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak
szerint állapítja meg:
Szociális étkeztetés önköltsége

2 100,- Ft

(Számítási módszer: az IV. határozat 1számú melléklete)
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bálint Istvánné végül az ötödik az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat
Központ Bölcsőde Szakmai Egység intézményi étkezési térítési díjainak önköltség
meghatározásáról szóló határozati javaslat. Kéri, aki ezzel egyetért az most 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
37/2022. (III.10.) HATÁROZATA

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsőde
Szakmai Egység intézményi étkezési térítési díjainak önköltség meghatározásáról
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsőde Szakmai Egység tekintetében az
étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:

Gyermek étkeztetés önköltsége
Felnőtt étkeztetés önköltsége (csak ebéd) alkalmazott
Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)

1 545,- Ft
1 610,- Ft
2 100,- Ft
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(Számítási módszer: az V. határozat 1-3 számú melléklete)
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont: A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő
belépésről
(34. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné képviselőtársak olvasták az előterjesztést. Mindenki előtt ismert tény, hogy a
települési önkormányzatok érdekérvényesítő képessége önállóan kisebb, mint szövetségbe
tömörülve. Hazánkban a legnagyobb, legerősebb, jelentős nemzetközi kapcsolatokkal, korszerű
infrastruktúrával, elismert szakértőkkel és magasan képzett apparátussal rendelkező
érdekvédelmi szervezete a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. Több
rendezvényükön is részt vett már ezért meleg szívvel ajánlja képviselőtársainak, hogy
csatlakozzanak a TÖOSZ-hoz. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat a későbbiekben ebből tud
majd profitálni. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, képviselőtársakat illeti meg a szó.
Molnár Dániel köszöni a szót. Kérdezi, hogy milyen kötelezettségvállalásokkal jár a
csatlakozás.
Bálint Istvánné tagdíj megfizetési kötelezettséggel jár.
Molnár Dániel kérdezi, hogy számszerűsíteni lehet-e a tagdíjat, illetve a gyakoriságát.
Fritz Gábor a honlapjukon megtalálható, 20 forint/lakos/év.
Molnár Dániel köszöni. Kérdezi, hogy van valami konkrét cél, amit remélnek attól, hogy
csatlakoznak ehhez a szervezethez, vagy van-e olyan, amiben számítanak arra, hogy az ő
érdekérvényesítő képességükkel esetleg sikeresebben tudnak elérni valamit a közeljövőben.
Bálint Istvánné konkrét cél nincs, de azt gondolja, hogy szeretne kihasználni minden olyan
lehetőséget, ami esetleg többet tud adni az önkormányzatnak. Nagyon jó tapasztalatai vannak a
vezetőkkel kapcsolatban. Ha a polgármeseterek megkeresik ezt a szövetséget azzal
kapcsolatban, hogy mi az, ami fontos lenne az ő településén az elnök úr addig megy, amíg a
megfelelő vagy ahhoz közelítő megnyugtató választ tud adni. Úgy gondolja, hogy nem baj, ha
eggyel több lábon áll a település ilyen szempontból is.
Molnár Dániel köszöni a választ.
Bálint Istvánné amennyiben nincs több kérdés, kéri, aki a határozati javaslatot támogatja az
most jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
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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
38/2022. (III.10.) HATÁROZATA

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy Bicske Város Önkormányzata 2022. március 16. napjával belép a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe,
2. felhatalmazza a polgármestert a belépéshez és a tagsághoz szükséges valamennyi
jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.

Határidő: 2022. március 16.
Felelős: polgármester

Bálint Istvánné ezzel a nyilvános ülést 9.02 órakor bezárja. Köszöni mindenkinek a munkát.
Arra kéri azokat a jelenlévőket, akik nem jogosultak a zárt ülésen való részvételre, hagyják el
a termet.
K.m.f.
Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

11

