
JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. január 27. 8
30

 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő  

Igari Léna képviselő  

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Heltai Zsolt képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Dr. Bacsárdi József aljegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Irodavezető 

Fritz Gábor hatósági irodavezető 

Fábián Róbert műszaki irodavezető 

Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 

Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor ügyintéző 

Kósa László Városi TV 

Nagyné Szita Erzsébet Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár megbízott igazgató 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgató 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezető 

Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgató 

 

Pálffy Károly: köszönti a megjelenteket a képviselő-testület 2016. évi első rendes képviselő-

testületi ülésén. A kézhez vett napirendekhez négy plusz napirendi javaslatot tesz: Bicskei 

Építő Kft. kérelméről szóló előterjesztés, a Duna-Vértes üzemeltetési konzorcium 

megalakulásával összefüggő kérdésekről szóló előterjesztés, a Bia-Tata vasúti vonalszakasz 

kiegészítő terveinek kezelői lehatárolásáról szóló előterjesztés, Bicske városi disznóvágás 

megszervezéséről szóló előterjesztés napirendre történő felvételét javasolja. A szavazást 

megelőzően megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Heltai Zsolt 

képviselő nincs jelen az ülésen. Kérdezi, hogy a napirendekhez van-e hozzászólás? Jelzés 

nem érkezett, ezért kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a napirendet, jelezze.  
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A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő  

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt  

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 

az alábbi napirendet:  

 

Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

9/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. január 27-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i rendes, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  
Előterjesztő: polgármester  

 

2) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

3) Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

4) A kitüntető címek adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

5) A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 20/2005. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

6) A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester  

 

7) A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester  

 

8) A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

9) Pálffy Károly polgármester urat megillető 2016. évi szabadság ütemezésének 

jóváhagyásáról, valamint 2015. évi szabadság kiadásáról  
Előterjesztő: jegyző 

 

10) Baptista Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 
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11) A Csertex Kft. helyiségbérletéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

12) A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságba Felügyelő Bizottságába tag delegálásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

13) Javaslat a Zöld Jövőnkért Kft. Felügyelő Bizottságába tag választásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

14) Önkormányzati intézmények részére szabadpiacon történő földgáz beszerzésről  
Előterjesztő: polgármester 

 

15) Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatásának 

elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

16) A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2016. évi 

programhoz történő csatlakozásról 

Előterjesztő: polgármester  

 

17) A 2016. március 15-i ünnepi programról 

Előterjesztő: polgármester  

 

18) A Bicskei Torna Club labdarúgópályájának fejlesztésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

19) A Bicske Építő Kft. ügyvezetőjének kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

20) A Duna-Vértes üzemeltetési konzorcium megalakításával összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

21) Biatorbágy-Tata vasúti vonalszakasz kiegészítő terveinek kezelői lehatárolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

22) Bicske városi disznóvágás megszervezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

23) Képviselői bejelentések 

 

Határidő: 2016. január 27. 

Felelős:  Polgármester 
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1. Napirend 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a 2016. január 15-i napirendeket elfogadták. Jótékonysági Újévi koncert 

adományainak felosztásáról döntöttek. A közelmúltban tragikus balesetet szenvedett bicskei 

lakosok családjának támogatásáról döntöttek. Egyes települési önkormányzatok feladatainak 

támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításáról szóló 206/2015. (XII.29.) 

Kormányhatározatban foglalt projektelemek meghatározásáról döntött a képviselő-testület. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy a zárt ülési beszámolót fogadja el. Aki elfogadja, kéri, hogy 

jelezze. 

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

10/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2016. január 27. 

Felelős: Polgármester 

 

 

2. Napirend 

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: megadja a szót a képviselőknek. 

 

Bárányos József: mivel sok bicskei lakást érint, ezért a 11. pontról kér tájékoztatást. 

 

Pálffy  Károly: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Schönléber Zoltánnal, a UPC 

képviselőjével találkozott. A UPC Bicskén megvásárolt egy kábeltelevízió-hálózatot. Ezzel 

kapcsolatban folytattak megbeszéléseket. Tájékoztatja a bicskeieket, hogy UPC hálózatára a 

Bicske Városi TV felkerül a szolgáltatási csoportba. Több kérdést nem lát, ezért kéri, aki 

elfogadja a beszámolót, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

11/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről és a 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2016. január 27. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

3. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a 2015-ben elfogadott költségvetést módosítani szükséges, tekintettel arra, 

hogy az önkormányzati költségvetési előirányzatot mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 

közel 600.000.000 Ft-tal kellett növelni. Szükséges még az előirányzatok közötti 

átcsoportosítást végrehajtani, amelynek összege 240.718.000 Ft. Ez nem emeli sem a kiadási, 

sem a bevételi előirányzatok főösszegét. A képviselő-testületi döntések technikai átvezetése 

történne meg. Mindhárom bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést és mindhárom bizottság 

támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Jelentkezőt nem lát, ezért kéri, hogy 

szavazzanak. Aki a rendelet elfogadását támogatja, kéri, hogy jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelete 

Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Napirend 

A kitüntető címek adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzata a helyi elismerések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 21/2005. (IV. 29.) rendelete alapján adományoz helyi 

elismeréseket és kitüntetéseket. A kitüntetési rendelethez mindenképpen hozzá kellett nyúlni, 

mert hozzá kellett igazítani a gyakorlathoz. A kitüntetési rendeletet - mivel a jogszabályi 

változások miatt is szükséges volt hozzányúlni - megfelelő rendeletekhez, jogszabályokhoz 

igazították. A kitüntetési rendelet kitüntetései és címei a rendelettervezetben alapvetően nem 

változtak, pontosítások, egyszerűsítések történtek. A döntés-előkészítő munkacsoportok 

megszüntetésével javaslattétel közvetlenül az önkormányzati bizottságokhoz kerül. Azon 

díjaknál, ahol a javaslattételi határidő február 1-je volt, a határidőt március 1-jére 

változtatnák. Ahol augusztus 1-je volt a határidő, ott augusztus 31-ére módosul a határidő. Az 

előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság, valamint a Gazdálkodási Bizottság 

tárgyalta. A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottságnak volt egy kikötése, melynek 

ismertetésére kéri a bizottsági elnökét. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk abban kérte a Polgármesteri Hivatal, illetve jegyző úr 

segítségét, hogy a honlapon jelenjen meg az elfogadott módosítás. A bizottsági üléseken 

időben, a kitüntetéseket megelőzően betervezetten kerüljenek megtárgyalásra a benyújtott 

kitüntetési javaslatok. 

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Sulyokné Guba Judit 

képviselő asszonynak. 

 

Sulyokné Guba Judit: egy észrevétele van, módosító javaslatot tesz. A „Jó Tanuló, Jó 

Sportoló Díj” alsó és felső tagozatban, illetve a Gimnáziumban kerülnek átadásra a jó tanuló 

gyerekeknek - az évzárókon. A március 1-jei benyújtási határidőt egy hónappal későbbre 

javasolja tenni. A március 1. korán van. Az egész évet tekintve április 1. tűnik 

kezelhetőbbnek, és a gyakorlat is ezt mutatja. 

 

Pálffy Károly: megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak. 

 

Bálint Istvánné: a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság véleményéhez kanyarodik 

vissza. Kéri a hivataltól, hogy minden intézményt, érintett csoportot, egyesületet 

tájékoztassanak a rendeletváltozásról. Tisztában legyenek a kitüntetési javaslatok beadásának 

határidejével, hogy az előterjesztések benyújtásával a bizottságok és a képviselő-testület 

hatékonyan tudjon dolgozni. 

 

Pálffy Károly: nem lát több jelentkezőt. Támogathatónak érzi képviselő asszony és 

alpolgármester asszony javaslatát. Ezekkel a módosításokkal teszi fel szavazásra. A módosító 

javaslatokról külön kér szavazást. Kéri, aki elnök asszony javaslatát elfogadja, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

12/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: a helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 

felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi elismerések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban a  „Jó Tanuló, Jó Sportoló 

Díj” kitüntetések javaslattételi határidejét április 1-jére módosítja.  

 

Határidő:  2016. január 27. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

Pálffy Károly: aki a rendeletmódosítást támogatja, kéri, hogy jelezze. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: jelzi, hogy képviselő asszony módosítását nem fogadták el. Három 

módosító van, de csak kettőt szavaztak. 

 

Bálint Istvánné: a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság véleményét nem fogadták el. 

 

Pálffy Károly: köszöni a jelzést és szintén szavazásra bocsátja a javaslatot. Aki a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság javaslatát támogatja, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

13/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 

felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi elismerések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló rendeletről elfogadás esetén értesít minden érintett 

intézményt, szervezetet. 

 

Határidő:  2016. január 27. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

Pálffy Károly: Iványi Ferenc Tivadarné javaslatát bocsátja szavazásra. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

 

14/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 

felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított 

kitüntetéseket és címeket a városi honlapon és az önkormányzat hirdető tábláján elérhetővé 

teszi. 

 

Határidő:  2016. február 15. 

Felelős:  Jegyző 

 

Pálffy Károly: kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a helyi elismerések alapításáról 

és adományozásának rendjéről szóló rendelet tervezetet, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2016. (I.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. Napirend 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 20/2005. (IV. 29.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: az önkormányzat a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény alapján megalkotta a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről 

szóló 20/2005. (IV. 29.) rendeletét. A lakásrendelet az elmúlt tíz évben több alkalommal 

módosításra került, azonban a rendelet vonatkozásában szükséges egy átfogó vizsgálat, 

mellyel a megváltozott jogszabályi és társadalmi környezethez igazítanák az új 

lakásrendeletet. Az új lakásrendelet legnagyobb változtatása, hogy a lakásigénylési 

névjegyzék megszüntetésre kerülne, valamint lehetőség lenne a bicskei vállalkozásoknak az 

önkormányzattól dolgozóik részére lakást bérelni. Ezzel elősegítenék a bicskei vállalkozások 

fejlődését. A rendeletet jelenleg csak véleményezésre tudják bocsátani, mert kétkörös 

rendeletalkotásról van szó. A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság, valamint a 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta a rendeletet, és mindkét bizottság támogatta a 

rendelettervezetet. Megnyitja a napirend felett a vitát. Igari Léna képviselő asszonynak adja 

meg a szót. 
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Igari Léna: kérdése lenne, illetve javaslatot tesz. Az önkormányzati bérlakások 

megvásárlására a későbbiekben adnának lehetőséget. Itt viszonylag rövid határidők vannak 

megszabva. 50 %-ot azonnal, 50 %-ot egy hónapon belül lenne kötelező kifizetni. Kevés az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakás, és nem gondolja, hogy nagy számot érintene. A 

hitelezési gyakorlatban azt tapasztalta, hogy két hónap egy hitelkérelem átfutási ideje. 

 

Pálffy Károly: az egy hónapot két hónapra javasolja? 

 

Igari Léna: igennel válaszol. A 3. pontban a 24. §. 

 

Pálffy Károly: kérdezi, hogy az anyagban hol található? 

 

Igari Léna: válaszolja, hogy a 20. oldalon. 

 

Pálffy Károly: a pont a 17. oldalon kezdődik. Hányas paragrafus? 

 

Igari Léna: 24. pont (3) bekezdés. 

 

Bálint Istvánné: az nem lakáscélú. 

 

Pálffy Károly: az nem lakás céljára szolgáló helyiség. Ilyen szempontból, aki vállalkozásként 

szeretné a helyiséget megvásárolni, az egy hónap elfogadható. Képviselő asszonytól kérdezi, 

hogy így fenntartja-e módosító javaslatát? 

 

Igari Léna: igennel válaszol. 

 

Pálffy Károly: jelzi, hogy ebben az esetben is kétkörös rendeletalkotásról van szó. Most az 

első körben vannak. Aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

15/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) 

bekezdése alapján a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti 

szervezetének véleményét jelen határozat mellékleteként szereplő a lakások és helyiségek 

elidegenítéséről szóló rendelet-tervezet vonatkozásában hirdetmény közzétételével kikéri. 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy Bicske Város Önkormányzatának hivatalos 

honlapján (www.bicske.hu) a rendelet-tervezet hirdetmény útján történő elhelyezéséről 

gondoskodjon. 

A hirdetmény elhelyezésének napja: 2016. január 28. 

A hirdetmény levételének napja: 2016. február 10. 

http://www.bicske.hu/
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Határidő: 2016. január 28. 

Felelős: Jegyző 

6. Napirend 

A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 

bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt 

praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben állapítja meg és 

kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. A jelenlegi háziorvosi körzetekről szóló 

rendelet pontosításra szorul, ezért új rendelet megalkotására tettek javaslatot. A rendelet 

megalkotását kizárólag körzetekben szereplő közterületek elnevezésének pontosítása 

indokolja. Az előző rendelet pontatlanul fogalmaz, nem házszámhoz köti a lehatárolásokat. 

Ezt próbálták rendezni pontos házszámok meghatározásával. Kétkörös rendeletalkotás ez is és 

véleményezésre kerülne ezt követően a rendelet-tervezet. Mindhárom bizottság tárgyalta és 

támogatta a rendelet-tervezetet. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Dr. 

Bourgla Ossamah képviselőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: kérdezi, hogy részt vehet-e a rendelet szavazásában, mivel érintett. 

 

Dr. Révész Zoltán: az Mötv. szerint kizárható a képviselő, de nem kötelező kizárni. 

 

Pálffy Károly: amennyiben kéri képviselő úr a kizárását, akkor szavaznak róla. 

 

Dr. Révész Zoltán: egyébként is személyesen megkeresik az alapellátást ellátó orvosokat, 

mert a jogszabály erre kötelez. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: javaslata van, amely szerint a Bicskei Szociális Otthon Szent László 

u. 48. kéri, hogy csatolják az V. körzethez, mivel több, mint 20 éve ahhoz a körzethez 

tartozik. 

 

Pálffy Károly: alpolgármester asszonynak adja meg a szót. 

 

Bálint Istvánné: ott szerződése van doktor úrnak, nem körzet. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: a betegek is őhozzá tartoznak társadalombiztosításilag is. A kártyák 

náluk vannak. 

 

Bálint Istvánné: ennek alapján, aki a Csabdi út 20. szám alatti Menekülttábor alatt teljesít 

szolgálatot, Vilinovszky doktor úrhoz tartozna, de szerződés szerint Nagy doktor úr látja el. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: egyszerűbb kinyilvánítani, hogy ez az egy házszám ahhoz a 

körzethez tartozik. Csak a létszámok miatt kéri. Ha 170 ember lakik egy adott házszámban, az 

nem jelenik meg a körzetnél létszámilag, hanem megjelenik egy másik háziorvos 

létszámadataiban. 

 

Bálint Istvánné: körzethatárok szempontjából biztos, de a finanszírozás szempontjából 

doktor úrnál jelenik meg. 
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Dr. Bourgla Ossamah: a körzetek igazságos elosztása miatt kéri. Adott körzetben van 1800 

beteg, ahhoz hozzájön még 170, összesen 1970. A létszámok miatt megfontolását kéri a 

módosításnak, hogy igazságos legyen a körzethatár. 

 

Pálffy Károly: a következő rendelet elfogadásáig meg fogják vizsgálni. Szabad 

orvosválasztás is van, úgy gondolja, rendben van, de meg fogják vizsgálni. Következő körben 

visszakerül. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: a szabad orvosválasztás kapcsán elmondja, hogy van, de attól 

függetlenül még vannak ellátandó feladatok. Ha valaki rosszul van egy adott utcában, teljesen 

mindegy, hogy ki a háziorvosa a betegnek, a területileg illetékes területért felelős 

háziorvosnak kell ellátnia. Ez bizonyos esetekben megnöveli a háziorvosok feladatait, 

bizonyos esetekben csökkenti. Sokkal igazságosabb legyen a körzetbeosztás. 

 

Bálint Istvánné: kéri, ha a hivatalt, hogy ezt a részét vizsgálja meg, a Menekülttábor 

tekintetében is történjen meg a vizsgálat. Két nagyobb intézmény van, ahol lakcímmel bíró, 

ott élő emberek vannak, ne kelljen ismételten tárgyalni. 

 

Pálffy Károly: a két megvizsgálandó intézményre tett javaslattal bocsátja szavazásra a 

határozati javaslatot. Több kérdést nem lát, ezért kéri a szavazást. Aki elfogadja, kéri, hogy 

jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

16/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. mellékletét képező a 

háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet véleményezési eljárás 

lefolytatására alkalmasnak minősíti. 

 

A képviselő-testület felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a rendelet-

tervezetet a véleményezésre jogosult szerveknek küldje meg. 

 

Határidő:  2016. február 10. 

Felelős:  Jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

7. Napirend 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdése alapján minden év január 31-ig felül kell vizsgálni Bicske Város Önkormányzata 

és a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kötött megállapodást. A 

felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az államháztartási törvény miatt egy ponton, a 

költségvetés benyújtásának szabályai tekintetében a megállapodást pontosítani szükséges. 

Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. Egyik bizottság sem tárgyalta. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. 

 

Bárányos József: kérdezi, hogy miben szükséges módosítani? 

 

Pálffy Károly: válaszadásra megadja a szót Dr. Révész Zoltán jegyzőnek. 

 

Dr. Révész Zoltán: tavaly évközben módosult az államháztartásról szóló törvény a 

megállapodást a jelenleg hatályos Áht.-nak megfelelően kell módosítani. 

 

Pálffy Károly: több jelentkezőt nem lát, ezért kéri, aki támogatja az előterjesztést, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

17/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Bicske Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal 2015. február 10. napján kötött megállapodást. 

A képviselő-testület a megállapodás IV. Részletező szabályok a) pont 3. bekezdésének 1. 

mondata helyébe Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának egyező tartalmú 

határozata esetén az alábbi mondat lép: 

„Az egyeztetést követően a jegyző készíti el a költségvetési határozat tervezetét, melyet a 

Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint nyújt be a Képviselő-

testületnek.” 

Az együttműködési megállapodás módosítása jelen határozat 1. mellékletét képezi. 

Az együttműködési megállapodás módosítása Bicske Város Polgármestere és Bicske Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke által történő aláírást követő napon lép hatályba. 

 

Határidő:  2016.január 31. 

Felelős: Polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

8. Napirend 

A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly: minden képviselőnek, polgármesternek, külsős bizottsági tagnak a 

vagyonnyilatkozatát a törvényben meghatározott időben be kellett nyújtani. Kéri a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökét, hogy számoljon be a vagyonnyilatkozatok 

teljesítéséről. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét minden érintett 2016. 

január 26-án, 27-én teljesítette.  

 

Pálffy Károly: köszöni a tájékoztatást. Tehát minden képviselő, külsős, nem képviselő tag is 

megtette vagyonnyilatkozatát. Kéri, hogy a II. határozati javaslatot fogadják el. Aki 

tudomásul veszi a vagyonnyilatkozatok teljesítését, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

18/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről 

 

A képviselő-testület a Város és Városfejlesztési Bizottság elnökének beszámolóját a 

képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

teljesítéséről jelen határozat mellékletét képező Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

által meghozott 11/2016. (I.27.) számtól 28/2016. (I.27.) számig terjedő határozatokban 

foglaltak szerint tudomásul veszi. 

 

Határidő:  2016. január 27. 

Felelős: Polgármester 

 

Pálffy Károly: köszöni képviselő társainak, hogy nem várták meg a január 31-i időpontot és 

eddig az időpontig meg tudták ezt a döntésüket is hozni. 

 

A következő napirendi pontnál érintettség miatt átadja a szót alpolgármester asszonynak és 

szavazásból való kizárását kéri. 

 

 

9. Napirend 

Pálffy Károly polgármester urat megillető 2016. évi szabadság ütemezésének 

jóváhagyásáról, valamint 2015. évi szabadság kiadásáról 

Előterjesztő: jegyző 

 

Bálint Istvánné: ezúton kéri a testületet, aki polgármester úr kizárásával egyetért, most 

szavazzon. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: Pálffy Károly polgármester személyes 

érintettség miatt nem vett részt a szavazásban. 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Az elfogadott döntés:  

 

19/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Pálffy Károly polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Pálffy Károly polgármestert a 

3/2016. számú, „A polgármester urat 2016. évben megillető szabadság igénybevételének és 

ütemezésének jóváhagyása” előterjesztés tárgyalása döntéshozatalából kizárja, mert 

személyesen érintett. 

 

 

Bálint Istvánné: megkéri Dr. Révész Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Révész Zoltán: a Kttv. vonatkozó passzusa értelmében a polgármester szabadságát a 

munkáltatói jogok gyakorlója, a képviselő-testület állapítja meg. A nyilvántartás alapján 

polgármester úr 2015-ben igénybe vett szabadságának mértéke 30 nap. 2015-ben ki nem adott 

szabadságának mértéke 9 nap. Ennek alapján polgármester urat megillető szabadság mértéke 

2016-ban - az áthozott szabadsággal együtt - 48 nap. Erre vonatkozó tervet polgármester úr a 

vonatkozó jogszabálynak megfelelően előkészítette. Ennek kérik a jóváhagyását a képviselő-

testület által. 

 

Bálint Istvánné: köszöni az ismertetést. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki az előttük lévő 

előterjesztés alapján a tervezettel egyetért, most szavazzon. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: Pálffy Károly polgármester személyes 

érintettség miatt nem vett részt a szavazásban. 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

20/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a polgármester úr 2016.évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása  

 

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester úr 2015 évben 30 nap 

szabadságot vett igénybe, nem vett igénybe 9 napot. 

 

2. A képviselő-testület a polgármester 2016. évi szabadságának igénybevételét és 

ütemezését a határozat mellékletében szereplő táblázat szerint jóváhagyja. 
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Felelős:  jegyző 

Határidő: 2016. január 27. 

 

A 20/2016. (I. 27.) számú - polgármester úr 2016.évi szabadsága ütemezésének 

jóváhagyásáról szóló határozat melléklete 

 

1. Hónap   Nap (tól)   Nap (-ig)   Napok száma 

Január  -  -  0 

Február  3  4  2 

Március  24  25  2 

Március  29  29  1 

Április    4    8    5   

Május  -  -  0  

Június    20    24    5   

Július  7  8  2  

Július  18  22  5  

Augusztus  1    5    5   

Augusztus 8  12  5  

Augusztus 26  26  1  

Szeptember  1   2   2   

Október 27  28  2  

November  2    4   3   

November 17  18  2  

December  22   23   2   

December 27  30  4  

    

   

  

 

  

Összesen            48   

 

Bálint Istvánné: ezúton kívánja polgármester úrnak, hogy a 2016 évre tervezett szabadsága 

ne úgy valósuljon meg, mint a 2015-ös. A betervezett időpontokhoz közel, vagy éppen a 

megjelölt időpontban tudjon elmenni pihenni, ügyeit intézni. Az ülés vezetését visszaadja 

Pálffy Károly polgármesternek 

 

Pálffy Károly: köszöni a képviselő-testület támogatását. 

 

10. Napirend 

Baptista Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: az önkormányzat 2011. szeptember 28-án bérleti szerződést kötött a Baptista 

Szeretetszolgálattal és bérbe adta az Aradi vértanúk utca 18. sz. ingatlant a Baptista 

Szeretetszolgálat Egyházi Jogi személy részére sérült, fogyatékos személyek „Fogd a kezem!” 

napközi otthon céljára. A bérlő és annak képviselője, Debreceni László kérelmében jelezte, 

hogy a Baptista Egyház intézményeinek fenntartója a jövőben változik. Az egyház létrehozta 

az Országos Szociális Intézményfenntartó Központot, mely a fenntartói feladatokat és jogokat 

átveszi. Tekintettel arra, hogy ezzel az önkormányzattal kötött szerződésben a bérlő személye 

is változik, szükségessé válik a szerződés módosítása. Jelzi, hogy a bejegyzési folyamat zajlik 
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az új Intézményfenntartó Központ tekintetében. A bérleti szerződés módosulása a bejegyzést 

követően fog hatályba lépni. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta ezt a 

határozatot. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Bárányos József képviselőnek. 

 

Bárányos József: közben felmerült, hogy az a szervezet, akivel az új bérlet kerül megkötésre, 

bejegyzése folyamatban van. A bizottság azt a módosító javaslatot teszi, hogy a szerződés 

hatályba lépése akkor következzen be, amikor jogerős bejegyzési végzés megérkezett. A 

javaslat támogatását kéri. 

 

Pálffy Károly: aki ezzel a módosítással elfogadja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

21/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról 

Bicske Város Önkormányzata 

 

1. a tulajdonában álló bicskei 445 hrsz-ú ingatlan bérletére a Baptista Szeretetszolgálat 

Egyházi Jogi Személlyel 2011. szeptember 28. napján kelt bérleti szerződés 

módosítását támogatja. 

2. jóváhagyja, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződésbe a jelenlegi bérlő helyére a Ptk 

6:208-210 § szerint a Baptista Szeretetszolgálat által létrehozott Országos Szociális 

Intézményfenntartó Központ (1111 Budapest, Budafoki út 34/b; bejegyzési száma: 

MBE EJSZ-2015/004) belépjen. 

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező bérleti szerződés 

módosítás aláírására, azzal, hogy a szerződésmódosítás hatályba lépésének ideje 

megegyezik az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ bicskei 445 hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában a nappali ellátásra megszerzendő jogerős működési engedély 

kiadásának időpontjával. 

 

Határidő: 2016. február 15. 

Felelős: Polgármester 

11. Napirend 

A Csertex Kft. helyiségbérletéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzata tulajdonát képező Bicske, Kossuth tér 19. szám 

alatti ingatlannak 99 m
2
 alapterületű helyiségét - 2012. októberétől, az Európai Unió által is 

támogatott, két pályázati projekt eredményeként – kutató laboratóriumként használja a 

Csertex Kft. Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek tulajdonosai jogait a képviselő-

testület gyakorolja. A Kft. által elnyert pályázatok fenntartási időszakára vonatkozó törvényi 
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kötelezettsége van a Csertex Kft.-nek, ezért a bérleti jogviszony meghosszabbítását kérte 

2020. december 31-ig. Az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta. Egy ilyen laboratórium 

eredményes működése érdekében támogatható, illetve támogatandó a Kft. kérelme. A Kft.-

nek tartozása nincs az önkormányzat felé. Megnyitja a napirend felett a vitát. Jelentkezőt nem 

lát, ezért kéri, aki támogatja az előterjesztést, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

22/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Csertex Kft. helyiségbérletéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 20/2005. (IV. 29.) számú 

helyi rendelet 28. § (2) d. pont alapján a Csertex Kft. által laboratóriumi használatra 

kialakított Bicske, Kossuth tér 19. (1586/3 hrsz.) alatti ingatlan 99 m
2
-es alapterületű 

helyiségcsoportját bérleti jogviszony formájában biztosítja, 2020. december 31-ig – a 

Kft. által elnyert EU támogatás fenntartási időszakára – határozott időre a Csertex Kft. 

(1037 Budapest, Bécsi út 224.) részére. 

2. felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2016. február 10. 

Felelős:  polgármester 

 

 

12. Napirend 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságba Felügyelő Bizottságába tag delegálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzata a Tűzoltóság Felügyelő Bizottságának egy 

tagját az Alapszabály 7.1 pontja alapján Bicske Város Önkormányzata delegálja. Ezt a 

tisztséget Tóth Lajos képviselő látta el, aki már nem tagja a képviselő-testületnek, ezért 

szükséges új tisztségviselőt megválasztani. A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést. Elnök asszony érintettsége miatt kéri, hogy a bizottság másik tagja, 

Szabó Attila ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Szabó Attila: a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta, hogy Iványi Ferenc tagot delegálják a 

Felügyelő Bizottságba. 

 

Pálfy Károly: köszöni a tájékoztatást. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a szavazásból való kizárását. 
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Pálffy Károly: elsőként Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság elnökének szavazásból való kizárását teszi fel szavazásra. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Kéri, aki támogatja a kizárást, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban. 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

23/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Iványi Ferenc Tivadarné képviselő döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Iványi Ferenc Tivadarné 

képviselőt a 31/2016. számú, „A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság Felügyelő Bizottságába 

tag delegálásáról” előterjesztés tárgyalása döntéshozatalából kizárja, mert személyesen 

érintett. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: jelzi, hogy a férje szakmabeli, ezért került delegálásra. Olyan 

társadalmi megbízatás ez, ami nem jár fizetséggel. 

 

Pálffy Károly: azért esett rá a javaslat, mert ismeri a Tűzoltóság berkeit, a tűzoltást. Szakmai 

delegálás történt. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Aki támogatja, hogy 

Iványi Ferenc kerüljön a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság Felügyelő Bizottságába az 

önkormányzat által delegált tagként, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban. 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Elfogadott döntés:  

 

24/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság Felügyelő Bizottságába tag delegálásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 

Felügyelő Bizottságába Iványi Ferencet, Bicske, Batthyány u. 43. szám alatti lakost delegálja. 

 

Határidő:  2016. január 27. 

Felelős: Polgármester 
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13. Napirend 

Javaslat a Zöld Jövőnkért Kft. Felügyelő Bizottságába tag választásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonában van a 

Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. Bárányos József képviselő úr 2015. március 4-én 

kapta meg a Felügyelő Bizottságba való felhatalmazást. Képviselő úr 2015. december 3-án 

jelezte, hogy lemond a felügyelő bizottsági tagságról, ezért új felügyelő bizottsági tagot kell 

megválasztani. Erre a feladatra javasolják Csonka Istvánt, a Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság külső tagját megválasztani. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. 

Aki támogatja Csonka Istvánnak a Felügyelő Bizottságba való delegálását, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

25/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Javaslat a Zöld Jövőnkért Kft. Felügyelő Bizottságába tag választásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás részére Csonka István Bicske, József Attila u. 16. szám alatti 

lakost javasolja a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. Felügyelő Bizottságába tagként 

megválasztani. 

 

Határidő:  2016. január 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

14. Napirend 

Önkormányzati intézmények részére szabadpiacon történő földgáz beszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: korábbi beszerzésekben a szakmai és közbeszerzési támogatást – az eljárás 

szakmai lebonyolítását – a Sourcing Hungary Kft. látta el megbízás alapján. A cég nagyszámú 

önkormányzat és gazdasági társaság energia beszerzését segíti. Önkormányzat jelenleg a 

Bicskei Tanuszodára, a Bicskei Egészségügyi Központra, valamint a Kakas Óvodára (Városi 

Konyha) rendelkezik kereskedelmi szerződéssel, melyek 2016. július 1. napjáig hatályosak. A 

szerződés hatályát követően a fogyasztási helyeket az egyetemes szolgáltatóknak kell 

kiszolgálnia az egyetemes árszabással, ami jelentős költségnövekedést eredményezne. 
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Amennyiben közbeszerzést sikerül lefolytatni, akkor várhatóan csökkenteni lehet a 

későbbiekben is a földgáz beszerzési árát. A várható kiadást ismerve megbízási díjra 

vonatkozó ajánlatokat is bekértek. A 2014-es megbízási szerződésben foglaltak szerint 

850.000,- Ft + ÁFA összegben határozták meg ezt a díjat. Figyelemmel arra, hogy az eljárás 

lebonyolítása időigényes, és szerződéskötéssel záruló eredménynek kell születni legkésőbb 

2016. júniusig, kéri, hogy a Sourcing Hungary Kft-t bízzák meg, és a fix díjjal folytassák le az 

eljárást. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. Megnyitja a napirend felett a vitát. A két 

évvel ezelőtt lefolytatott utolsó földgázbeszerzéssel 120,- Ft-ról 80,- Ft-ra tudták 

lecsökkenteni a földgáz beszerzési árát. Bízik abban, hogy tovább tudják csökkenteni az árat. 

Nem lát jelentkezőt, ezért kéri a szavazást. Aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

26/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a tulajdonában lévő Bicske Városi Óvoda, Bicskei Egészségügyi Központ és a Bicskei 

Tanuszoda képviseletében összevont földgáz beszerzési eljárás lefolytatását 

kezdeményezi. 

2) a beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138 

Budapest, Meder u. 8.) 850.000,-Ft + Áfa összegű megbízási díj ellenében. 

3) a bíráló bizottság állandó tagjait az önkormányzat közbeszerzési szabályzata tartalmazza, 

eseti tagként közbeszerzési-, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel a 2) pont 

szerinti megbízási szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft képviselőjét választja meg. 

4) felkéri az 1) pontban megjelölt intézmények vezetőit, hogy a szükséges közreműködést 

biztosítsák a beszerzési eljárás során. 

5) felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodáját, hogy a 2) pont 

szerinti megbízási díj összegét a 2016. évi költségvetés előirányzatai között tervezze. 

6) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. február 15. 

Felelős: Polgármester 

 

 

15. Napirend 

Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatásának elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a képviselő-testület 320/2015. (X. 28.) határozatával és szóló 3/2015. (II.13.) 

számú határozatával döntött arról, hogy 2015. évben 60.000,- Ft, illetve 200.000 Ft működési 

támogatást nyújt a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesületnek. A Sportegyesület 

benyújtotta a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodájára a támogatás 
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összegéről szóló elszámolást. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta az 

előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért kéri a szavazást. 

Aki elfogadja a Sportegyesület elszámolását, kéri, hogy jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

27/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dinamik Harcművészeti Közhasznú 

Sportegyesület részére 

1. a 320/2015. (X.28.) határozatában biztosított 60 000,- Ft önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

2. a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletben 

biztosított 200 000,- Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő:  2016. január 27. 

Felelős: Polgármester 

 

 

16. Napirend 

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2016. évi 

programhoz történő csatlakozásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: az önkormányzat már többedik alkalommal csatlakozik Karcag város 

alpolgármestere kezdeményezésére „A legszebb konyhakertek” programban való 

részvételhez. Az országos program az otthoni kertgazdálkodást hivatott népszerűsíteni a 

lakosság körében, szakmai előadásokkal, fórumokkal segítve az újonnan csatlakozókat és a 

ma is aktív résztvevőket, valamint díjazva a legszebb kertek művelőit. Előző évben nagyon 

sikeres volt ez a pályázat. Két országos díjat is sikerült bicskei pályázatnak elnyerni, amihez 

ismételten gratulálnak. Köszöni alpolgármester asszony közbenjárását, illetve a munkáját. A 

Humánerőforrások Bizottság tárgyalta az előterjesztést és támogatta a részvételt. Megnyitja a 

napirend felett a vitát.  

 

Bálint Istvánné: a határozati javaslatban nem jelölte meg a bizottság a keretjelleget, tehát, 

hogy mi lesz az az összeg, amit erre a dologra fordítanak. Ezt meg kellene a testületnek 

határozni és csak azután fogadják csak el. A határozati javaslatában meghatározásra került, 

hogy az I. helyezettet 15.000,- Ft-os, a II. helyezettet 10.000,- Ft-os, a III. helyezettet 5.000,- 

Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza. Itt kalkulálni kell a kerámiatábla elkészítésével, ami a 

virágzó város esetében jelentkezik. 
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Sulyokné Guba Judit: emlékezete szerint 200.000,- Ft-ról beszéltek keretjelleggel, de a 

véleményben nem jelentkezik. 

 

Pálffy Károly: ez esetben javasolja belerakni, hogy 200.000 Ft keret jelleggel. 

 

Bálint Istvánné: elnézést kér, mert a bizottsági véleményben megjelenik, 250.000 Ft 

keretjelleggel, de a határozati javaslat nem tartalmazza. A továbbiakra nézve odafigyelést kér, 

hogy a határozati javaslat ne így kerüljön a testület elé, mert ezzel megakad a munka. 

 

Pálffy Károly: tehát 250.000 Ft keretjelleggel, de felhívja a figyelmet, hogy ez a március 15-i 

ünnepi programról szól. Javasolja 200.000,- Ft-ban meghatározni a keretjelleget az előző 

évekhez hasonlóan. Kéri, aki így támogatja, jelezze. 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

28/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2016. évi 

programhoz történő csatlakozásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. „a legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz a 

2016. évben csatlakozik.  

2. a programhoz történő csatlakozást és a programfelhívást a Bicskei Újságban 

közzéteszi és ezzel egyidőben a jelentkezési lapot a www.bicske.hu önkormányzati 

honlapon is elhelyezi, és biztosítja a jelentkezési lap Polgármesteri Hivatalban, a 

Bicskei Egységes Művelődési Központ és a Könyvtárban való terjesztését és leadása 

lehetőségét. 

3. programvezetőnek felkéri Bálint Istvánné Alpolgármester Asszonyt. 

4. felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról szóló szándéknyilatkozat aláírására.  

5. a pályázatok2016. 08. 15-ig tartó elbírálására felkéri: 

 Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt 

 Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt 

 Nagy Attila igazgató urat. 

6. megállapítja, hogy az ünnepélyes átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül 

sor. 

7. az I. helyezettet 15.000,- Ft-os, a II. helyezettet 10.000,- Ft-os, III. helyezettet 5.000.- 

Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a helyi gazdaboltban vásárolható le. 

8. a költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe 200.000,- Ft összegben, 

keretjelleggel betervezi. 

 

http://www.bicske.hu/
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Határidő:  2016. február 15 

Felelős:  Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

17. Napirend 

A 2016. március 15-i ünnepi programról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta az előterjesztést. Felkéri a bizottság 

elnökét, hogy a bizottság javaslatát a programmal kapcsolatosan ismertesse.  

 

Sulyokné Guba Judit: 250.000,- Ft-ot kérnek a 2016. évi költségvetésben a rendezvények, 

állami ünnepek terhére, keretjelleggel biztosítani a március 15-i ünnepség megszervezésére, 

lebonyolítására. Az idén a Batthyány kastélyban javasolják a helyszínt. A Szent László 

Általános Iskola fogja adni az ünnepi műsort, akiktől azt kérték, hogy a bicskei 

vonatkozásokat – ezért is van a Batthyány kastélyba tervezve a megemlékezés - jelenítsék 

meg az ünnepi műsorukban. Javasolják, hogy a Fúvószenekart a képviselő-testület kérje fel 

közreműködésre. Az időpont az előző évek gyakorlatától eltérően nem délelőttre, hanem 

délutánra kerülne át, délután 16 órai kezdéssel. Az ünnepi műsor után a Batthyány kastélyból 

fáklyás menettel mennének a Kossuth szoborhoz koszorúzni. A Vértes Harcművészeti 

Egyesületet kérik fel, hogy az ünnepi menetben, illetve a Kossuth szobor körül lovas huszár 

öltözéket viselő kísérettel, műsorral gazdagítsák a rendezvényt. Az ünnepi köszöntő 

megtartására alpolgármester asszonyt kérik fel. 

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért kéri a szavazást. 

Aki az előterjesztést támogatja, kéri, hogy jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

29/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. március 15-i ünnepi programról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 15-i ünnepi programot a 

következők szerint fogadja el: 

 

Helyszín: Batthyány Kastély Díszterme 

Időpont: 2016. március 15. du 16 óra  

Narrátor: Janek Réka 
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1. Szózat: 
2. Ünnepi köszöntő: 

Elmondja: Bálint Istvánné 

3. Ünnepi műsor: 

Előadja: Szent László Általános Iskola 

Az ünnepi műsor lebonyolításában a Fúvószenekar működjön közre. 

4. Koszorúzás: több helyszínen és a Kossuth Szobornál  

5. Himnusz 

6. Székely Himnusz 
 

A képviselő-testület felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárt a műsor 

előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek 

biztosítására, a 350 db meghívó és 40 db plakát elkészítésére.  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ünnepség előkészítésére és 

lebonyolítására a 2015. évi költségvetés pénzmaradvány terhére 250.000 Ft-ot biztosít. 

 

Határidő:  2016. február 29. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

18. Napirend 

A Bicskei Torna Club labdarúgópályájának fejlesztésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzata Magyarország Kormányának 2006/2015. (XII. 

29.) számú határozata alapján 300 MFt vissza nem térítendő támogatást kapott a helyi sport, 

közlekedési és közterület-fejlesztési célok megvalósítására. A sportcélú támogatást a Bicskei 

Torna Club és az önkormányzat közös tulajdonában álló Kerecsendi Kiss Márton utcai 

Sporttelep fejlesztésére szeretnék fordítani, illetve fordíthatják, reményeik szerint TAO 

támogatással együtt. A sporttelep jelenleg 66 %-os mértékben a Bicskei Torna Club, 34 %-os 

mértékében az önkormányzat tulajdonában áll. A fejlesztési célú támogatás biztosítékaként, 

valamint a kapott TAO önrészének teljes körű felhasználhatóságának érdekében a BTC 

vezetésével előzetesen egyeztetve az önkormányzatnak nagyobb befolyásra van szüksége az 

ingatlanban, hogy a támogatást teljes mértékig fel tudja használni. Annak érdekében, hogy az 

Egyesület érdekei ne sérüljenek, az önkormányzat a 16 %-os tulajdonrészt a piaci viszonyok 

figyelembevételével megvásárolja az Egyesülettől. A vásárlásához értékbecslést készíttettek. 

A 16 %-ra eső vételár 7.470.600,- Ft. A helyi sportélet támogatása, és a támogatások 

biztosítása érdekében kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa az adásvételt, és a 2016. évi 

költségvetésbe betervezésre kerüljön. Az önkormányzat átvállalná a Bicskei Torna Club 

telephelyének a közüzemi költségeit, illetve a rendben tartásban is szerepet vállalnak. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: több kérdése is van. Jegyző úrtól kérdezi, nem aggályos, hogy az 

Egyesület Elnökségének tagjai a testületnek egy ilyen adásvételi elfogadással kapcsolatban? 

 

Dr. Révész Zoltán: kizárásról lehet dönteni, amennyiben a képviselő-testület így dönt. 

 

Dr. Bourgla Ossasmah: a szponzorációs szerződést nem látja, hogy mit jelent a Zöld Bicske 

Kft. kapcsán. 
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Pálffy Károly: a Zöld Bicske Kft. támogatná a Bicskei Labdarúgó Klubot. Hasonlóan, mint 

más hulladékszállítási cégek saját településükön támogatják az ott lévő klubot. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: támogatja, rendben lévőnek tartja, de nem látja, hogy milyen 

összegről van szó, vagy mit jelent a szponzorációs szerződés. 

 

Pálffy Károly: elsősorban nem pénzeszköz átadásról van szó, hanem a mez szponzoráció 

átadásáról. Úgy gondolja, hogy ezt megerősíti a Kft. vezetője is. Több kérdést nem lát, ezért 

felteszi szavazásra. Három határozati javaslat van. Aki a labdarúgó pálya fejlesztését 

támogatja, jelezze. 

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

30/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Torna Club labdarúgópályájának fejlesztésével összefüggő kérdésekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) bicskei 526/33 hrsz-ú sporttelep megnevezésű ingatlan 16 %-os eszmei osztatlan 

részét megvásárolja a Bicskei Torna Club-tól a Kalmár Gerzson által 2016. január 27. 

napján készített értékbecslés figyelembe vételével bruttó 7.440.000,- Ft vételáron. 

2) a vételárra a 2016. évi költségvetésben biztosít fedezetet. 

3) a vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 munkanapon belül átutalja az 

eladó részére. 

4) vállalja, hogy 50 évig biztosítja a teljes ingatlan sportcélú hasznosítását. 

5) felhatalmazza a polgármestert az határozat 1. mellékletét képező adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. február 15. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Pálffy Károly: aki támogatja az önkormányzat nagyobb szerepvállalását a BTC-ben, a 

közüzemi díjak, a közreműködés, a fenntartás tekintetében, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

31/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: A Bicskei Torna Club labdarúgópályájának fejlesztésével összefüggő kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1) vállalja a Bicskei Torna Club és a Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában álló 

bicskei 526/33 hrsz alatti ingatlan közüzemi költségeinek és a felmerülő karbantartási 

költségeinek viselését. 

2) az 1) pont szerinti költségeket a 2016. évi költségvetésbe tervezi. 

3) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. február 15. 

Felelős: Polgármester 

 

Pálffy Károly: aki támogatja, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. támogassa a Bicskei Torna 

Clubot, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

32/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Torna Club labdarúgópályájának fejlesztésével összefüggő kérdésekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

kizárólagos tulajdonosa támogatja, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. és a Bicskei Torna 

Club szponzorációs szerződést kössön. 

 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős: Polgármester 

 

Pálffy Károly: a következő napirendi pontok a képviselő-testületi ülés elején felvételre 

kerültek. 

 

19. Napirend 

A Bicske Építő Kft. kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a Bicske Építő Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 

amelyben a Kft. 2016. évi munkáihoz szükséges a tervezői létszám időszakos növeléséhez kér 

támogatást. Egy családtagot kíván foglalkoztatni a Kft. vezetője és ehhez kell az 

önkormányzatnak hozzájárulását adnia. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát 

jelentkezőt, ezért kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

 

33/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Bicske Építő Kft. ügyvezetőjének kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bicske Építő Kft. egyedüli 

tulajdonosa, előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Bicske Építő Kft. ügyvezetője a Kft. 2016. 

évi munkáihoz szükséges tervezői létszám időszakos növekedése okán közeli 

hozzátartozójával, tervező-rajzoló munkakörre vonatkozóan munkaszerződést kössön. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés jóváhagyására. 

 

Határidő: 2016. január 27. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Pálffy Károly: örül, hogy sikerül munkákat hozni a Bicske Építő Kft-be. 

 

20. Napirend 

A Duna-Vértes üzemeltetési konzorcium megalakításával összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: jelen előterjesztés mellékletét képezi az önkormányzat 100 %-os tulajdonában 

lévő Zöld Bicske Nonprofit Kft., az MHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Zrt., és a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között 

kötendő konzorciumi szerződés, amely a Duna-Vértes pályázatában szereplő 

hulladékválogató rendszer üzemeltetésével kapcsolatban kíván pályázatot benyújtani a 

válogatómű és egyéb létesítményeinek a működtetésére. Tudni kell, hogy a Zöld Bicske 

területén jelenleg hulladékudvar üzemeltetéséről van szó, amelyet minden esetben csak a 

közszolgáltató működtethet, ezért szükséges a Kft. konzorciumban való megjelenése. Ehhez 

kérik a képviselő-testület támogatását, hogy a konzorciumban a Zöld Bicske Kft részt tudjon 

venni. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért kéri a szavazást. Aki 

támogatja, hogy a Duna-Vértes üzemeltetési konzorciumban a Zöld Bicske Nonprofit Kft 

részt vegyen, kéri, hogy jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

34/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: A Duna- Vértes üzemeltetési konzorcium megalakításával összefüggő 

kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zöld Bicske Nonprofit Kft. egyedüli 

tulajdonosa jóváhagyja jelen határozat 1. mellékletét képező Közös Ajánlattevői 

Megállapodást (Konzorciumi szerződés). 

 

Határidő: 2016. január 27. 

Felelős: Polgármester 

 

21. Napirend 

Biatorbágy-Tata vasúti vonalszakasz kiegészítő terveinek kezelői lehatárolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: mindenki előtt ismert a nagyállomás intermodális csomópont terveinek 

engedélyezési szintű elkészültsége. Ahhoz, hogy az engedély megvalósuljon, hozzá kell 

járulni az önkormányzati lehatárolásokhoz. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását, hogy 

ezt követően el tudjanak készülni a kiviteli tervek. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát 

jelentkezőt, ezért aki támogatja az előterjesztést, kéri, hogy jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

35/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Biatorbágy-Tata vasúti vonalszakasz kiegészítő terveinek kezelői lehatárolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biatorbágy (bez.) – Tata (kiz.) vasúti 

vonalszakasz kiegészítő terveinek elkészítése körében a Speciálterv Építőmérnöki Kft. által 

készített lehatárolási tervekhez kezelői hozzájárulását adja: 

 

1) Bicske vasútállomás épülete (E05-J1- nr004-V01) 

A felvételi épület emeleti részén tervezett szolgáltatói tér és a megközelítését biztosító 

lépcsőház, valamint a felvételi épülettől függetlenül kialakított kereskedelmi, szolgáltató 

célú építmény az önkormányzat kezelésébe kerül. 

2) Bicske vasútállomás környezetében épülő utak, parkolók, közlekedési területek (E05-

U0-nr001-V01; E05-U0-nr002-V01; E05-U0-nr003-V01; E05-U0-nr004-V01) 

A tervlapokon szereplő lehatárolás szerinti területek az önkormányzat kezelésébe 

kerülnek. 

3) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező lehatárolási tervek 1) 

– 2) pont szerinti feltételekkel történő aláírására. 

 

Határidő:  2016. február 1. 

Felelős:  Polgármester 
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22. Napirend 

Bicske városi disznóvágás megszervezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: hagyományt szeretnének feléleszteni és megmutatni a város lakosságának, 

illetve a fiataloknak a disznóvágás hagyományát. Bicske városi disznóvágás rendezvényt 

kívánnak elindítani. Régóta fontolgatják ezt. Felajánlásokat kaptak, amelyeket a programhoz 

szeretnének felhasználni. Ezt a rendezvényt a Város Kemencéjénél február 20-án, 7 órakor 

indítanák el. A rendezvény előkészítésére, lebonyolítására a 2016. évi költségvetéséből 

750.000,- Ft-ot kell biztosítani. A művelődési intézmény és a Gazdasági Szervezet 

közreműködését kérik. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Igari Léna 

képviselőnek. 

 

Igari Léna: kérdezi, amennyiben a két disznó felajánlásra került, a 750.000,- Ft mire kerül 

elköltésre? 

 

Pálffy Károly: a feldolgozáshoz szükséges. Annak előkészítésére, hogy a kilátogatókat meg 

tudják vendégelni. Fel kell dolgozni a malacot, el kell készíteni az ételt és a vendéglátásra is 

fordítanák a pénzösszeget. Az egyik felajánlott állat egy malac, ezért a felnevelési költségét is 

tartalmazza. Aki támogatja az előterjesztést, kéri, hogy jelezze, mivel nem lát több 

jelentkezőt. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma:11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

36/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske városi disznóvágás megszervezéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske városi disznóvágás rendezvényt a 

következők szerint fogadja el: 

 

 Helyszín: Város Kemencéje 

 

 Időpont: 2016. február 20. de. 7 óra 

 

 Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvény előkészítésére és 

lebonyolítására a 2016. évi költségvetés terhére 750.000 Ft-ot biztosít, 

 

 felkéri a Petőfi Művelődési Központot a rendezvény előkészítésére, a teljes 

program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. 

A Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása 

alapján készítik elő és bonyolítják le a programot. 
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 felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet a rendezvény helyszínének megfelelő 

rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodjon és a rendezvény zavartalan 

lebonyolításában közreműködjön.  

 

Határidő:  2016. február 20. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

Pálffy Károly: a bejelentések előtt gratulál a Művelődési Háznak, mert néhány nappal ezelőtt 

átvehette a Minősített Művelődési Intézmény címet Hoppál Péter államtitkár úrtól, 

Budapesten, a Pesti Vigadóban. Gratulál a munkájukhoz és az elismeréshez. 

Szeretne mindenkit hívni ma este 17 órára a Zsinagóga emléktáblához, a Nemzetközi 

Holokauszt emlékére tartandó rövid megemlékezésre. Képviselő társait illeti meg a szó, a 

képviselői bejelentések következnek. 

 

 

23. Képviselői bejelentések 

 

Bálint Istvánné: tájékoztatja a város lakosságát és a képviselő-testületet, hogy 2015. 

szeptemberében, a Szent Mihály napon megrendezésre került Mága Zoltán jótékonysági 

koncert bevétele célba ért. Művész úr Ungváron tartott egy jótékonysági koncertet, ahol az itt 

tett felajánlását, 500.000,- Ft-ot, Rát település református lelkészének átadta. Iványi Ferencné 

képviselőtársával lehetőségük és szerencséjük volt a koncerten és az úton a művész úrral részt 

venni. A szabad három órájukban ellátogattak Csap településre, hiszen az önkormányzat Rát 

és Csap települését támogatta, amikor a kárpátaljai települések támogatásáról hoztak döntést. 

Sikerült most találkozni a település vezetőivel, polgármester úrral, alpolgármester úrral, és a 

Kárpátaljai Magyarok Szövetségének alelnökével. Rövid, de jó hangulatú együtt töltött 

idejük, beszélgetésük volt. A település nagyon bízik abban, hogy a szándék komoly és várják 

a bicskeieket nagy szeretettel. Májusra van már egy meghívásuk. Arra kéri a testületet, ha a 

későbbiekben eléjük kerül a testvérvárosi szerződés, mindenki legjobb belátása szerint, de 

meleg szívvel támogassa. 

 

Pálffy Károly: megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: három kérdése van: 

 

- Első kérdését már nyáron feltette, de most ismét felteszi. A József Attila utca – 

Kossuth tér – Prohászka utcai kereszteződés életveszélyes. Nem lehet belátni. Tükör 

elhelyezését kérték, nyáron elfogadták és arról volt szó, hogy ki lesz téve. Továbbra is 

nagyon nehezen lehet közlekedni ezen az útszakaszon. Újbóli átgondolását és a 

szükséges lépések megtételét kéri. 

 

- Közlekedési szempontból szintén veszélyes szakasz Bicske – Óbarok, illetve Felcsútra 

lemenő elágazódás. Jó lenne gondolkodni körforgalomban vagy lámpás 

kereszteződésben. Sok baleset fordul elő ezen az útszakaszon. Valamilyen megoldást 

jó lenne találni. 

 

- Emlékezete szerint, amikor a Budapest Gate-val szerződéskötés történt, illetve 

felszámolás alatt állt a Budapest Gate területe, akkor az önkormányzatnak 200 MFt 
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igénye volt a területre, amire jelzálogjogot jegyeztek be, illetve kérték, többször 

hangzott el, hogy a horgásztó beszerzése, mint igényként merül fel a város részéről. 

Az összeggel mi lett? Másik tulajdonos vette át a területet? A tóval a továbbiakban mi 

lesz? A horgászok évtizedek óta használják ezt a területet. 

 

Pálffy Károly:  

 

- Az első jelzés kapcsán természetesen megteszik a szükséges intézkedéseket. 

 

- Az Óbarok – Bicske – 1. sz. főút kereszteződése a Közúthoz tartozik, ahol körforgalmi 

csomópontot tervez a Közút kialakítani. A tervezés folyamatban van, talán le is zárult. 

Bízik abban, hogy minél hamarabb megvalósul és a baleseti gócpontot meg tudják 

szüntetni, rendbe tudják tenni. 

 

- A Budapest Gate kapcsán megtették a szükséges és megfelelő lépéseket, amikor a 

felszámolási eljárás megindult és bejelentkeztek felszámolásba, mint hitelező igény. A 

felszámolás zajlik. Sok jóval nem kecsegtetnek, hogy bármit lehet a felszámolásban 

kapni. Olyan banki és egyéb tartozások vannak, azoknak a cégeknek, akik anno 

érintettek voltak a fejlesztésben, hogy nem valószínű. Sokadikként bármit is várhatnak 

ebből a felszámolásból. A felszámolás kapcsán értékesítésre került a földterület. Előző 

ciklusban a testület hozzájárult az ingatlan eladásához, amiért megkapta az 

önkormányzat a jelzáloggal terhelt ingatlan vételárát.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: erről nem tud, biztosan az ő hibája. 

 

Pálffy Károly: évekkel ezelőtt történt. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: arról kaphatnak írásos anyagot? 

 

Pálffy Károly: természetesen. Ezt követően megadja a szót Iványi Ferenc Tivadarné 

képviselőnek. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: alpolgármester asszony tájékoztatójához egy gondolattal 

kapcsolódik. Rát és Csap településsel, a kárpátaljai magyarsággal kapcsolatosan azt gondolja, 

megtiszteltetésnek érezhetik, hogy láthatták az ottani magyarság életét, azt a küzdelmet, 

amivel a magyarságtudatot és a magyarságukat őrzik. Csap településről kiegészítésül 

elmondja, hogy 9000 lakosú a település és ebből 4500-an vallják magukat magyar 

származásúnak.  

 

Pálffy Károly: több bejelentőt nem lát. Megköszöni mindenki munkáját. Kéri 

képviselőtársait, hogy zárt üléssel folytassák a képviselő-testületi ülést. A képviselő-testület 

rendkívüli nyílt ülését 9.45 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 


