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Pálffy Károly polgármester szeretettel köszönt mindenkit a közmeghallgatás harmadik
állomásán, a Szivárvány Óvodában. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel
határozatképes.
Először az Önkormányzat 2016. évi munkájáról szeretne beszámolni, a fejlesztésekről,
melyeket elkezdtek, elindítottak, illetve azokról a pályázatokról, amelyeket a 2016-os évben
Bicske Város Önkormányzata benyújtott.

Ismerteti, hogy az önkormányzat több hiánypótló beruházást tudott lezárni az idei évben. Ilyen
volt például a régi mozi épületének, a Fiatalok Házának az átadása, melyet augusztus 19-én
tudtak átadni a bicskeieknek. Ez a beruházás még a városközpont rehabilitációs pályázat
keretében indult el. A pályázati támogatásban 12M Ft-os rész esett a mozi épületére. Emellett
az önkormányzati önrész 50M Ft körüli összeget ért el. Nagy örömükre szolgál, hogy egyre
többen veszik igénybe és egyre több programnak ad otthont a Fiatalok Háza. Ez is bizonyítja,
hogy jó döntés volt ezt az épületet megmenteni. Bízik benne, hogy a fiatalok minél hamarabb
belakják majd. Elmondja, hogy várják javaslatokat, ötleteket hogy milyen programokat
látnának szívesen a fiatalok ezen a helyszínen.
Elmondja, hogy a gyermekeknek pár évvel ezelőtt átadott Bicske Szíve Parkban található
három korosztályos játszótéren napvitorlákat helyeztek el, hogy a gyermekeknek ne a tűző
napon kelljen a játszóeszközöket használniuk.

Megkezdődött az útfelújítási program is, melynek keretében 3 utcát láttak el szilárd
burkolattal, illetve a többi utcát és a külterületi utakat pedig sikerült gréderezni. Bízik abban,
hogy a továbbiakban is folytatni tudják az utcák javítását. A szilárd burkolattal nem rendelkező
utcák remélhetőleg mind aszfaltos burkolatot kapnak majd. Addig is minden évben tervezik a
gréderezés folytatását, hogy az utakon megkönnyítsék a közlekedést.

Ezeken a felújításokon kívül benyújtottak egy pályázatot is, amelyet sikeresnek bíráltak el. Ezen
a pályázaton elnyert összegből, amely 24M Ft a Kézay Simon utca és a Petőfi tér tud megújulni.
Ezenfelül a Bajcsy-Zsilinszky utca igényel olyan javítást, melyet szeretnének a következő
évben megvalósítani. A Bajcsy-Zsilinszky utcával azonban más probléma is adódik a
burkolatának állapota mellett, méghozzá az, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcán keresztül érkezik
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be a városba az ivóvíz. Mielőtt az úthoz hozzányúlnának rendezni kell az azbesztcsöves
ivóvízrendszer cseréjét. Egyrészt azért, mert így egészségesebb ivóvizet tudnak ezáltal kapni,
másrészt pedig, hogy ne utána kelljen felbontani az utat, ha esetleg az elöregedett csőrendszer
eltörne.

A pályázatokról is szól néhány szót, amelyeket az idei évben készítettek, illetve adtak be.
Bíznak benne, hogy minél több pályázatuk elnyeri a döntéshozók tetszését és minél több
pályázatot tudnak megvalósítani majd a jövőben. Az idei évben összesen 17 db pályázatot
nyújtottak be, összességében 3,6 Mrd Ft értékben. Mind ez idáig 1,3Mrd forintnyi támogatás
megítélésre is került, tehát joggal bíznak abban, hogy az többi pályázat is hasonlóan sikeres
lesz.

Pálffy Károly polgármester felsorolja a pályázatokat:
- kerékpárút építése a Galagonyásban, amely csatlakozik az EuroVelo-hálózathoz, aztán
- kerékpárút építése a nagy állomás és a körforgalom között, ahol szintén rá tudnak
csatlakozni az EuroVelo-s hálózatra,
- közöségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében,
- fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén – Bicskei Kultúrkúria kialakítása,
- Bicske Városi Bölcsőde bővítése, illetve felújítása,
- Bicske Keleti Iparterület fejlesztése,
- energetikai korszerűsítések megvalósítása Bicske Város Önkormányzatának épületein,
- József Attila utcai Óvoda fűtéskorszerűsítése,
- Petőfi Sándor tér és Kézai Simon utca burkolatfelújítása.
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A polgármester itt még egyszer elmondja, hogy 24M Ft--os támogatást sikerült elnyerniük ezen
a pályázaton. Folytatja a kivetített dián lévő pályázatok felsorolását, ismerteti, hogy
- a Városi Konyha felújítását is tervezik egy pályázat keretében.
- a Bicske Szíve Park parkká alakítását folytatják.
- 3 db sportpark létrehozását tervezik, segítve ezzel is a felnőttek kikapcsolódását
- Helyi foglalkoztatási együttműködésekről szóló pályázatot is benyújtottak, valamint
- Bicske Város Piacát szeretnék méltó és a kornak megfelelő formájúvá alakítani, amely
ténylegesen illik egy ekkora településhez, valamint
- 1,3Mrd forintot nyert a város egy pályázat keretében, ezt az összeget a bicskei
szennyvíztelep és bizonyos szennyvízhálózati rekonstrukcióra fordítják.
A közmeghallgatásra megérkezik 1808-kor Máté János Szilárd képviselő, Bárányos József
képviselő és 1809-kor Sulyokné Guba Judit képviselő.
Pálffy Károly polgármester részletesebb tájékoztatást ad az előbbiekben felsorolt
pályázatokról.

Elmondja, hogy a pályázatok nagy részét a Területi Operatív Program keretében nyújtották be.
Ennek keretében került benyújtásra a két kerékpárútra vonatkozó pályázat is, a II. dűlőben,
valamint a már említett körforgalom és nagy állomás között.
A következő képek kerültek kivetítésre:

4

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy jól látható a térképen, hogy milyen útvonalon lehet
majd kerékpárral elérni a körforgalomtól, a Kossuth Lajos utca, Szent István út, illetve Bocskai
utca útvonalon keresztül a nagy állomásig.

A Városi Bölcsőde felújítása, illetve bővítése
Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy ismerik mindnyájan a bölcsőde állapotát, amely
már erősen felújításra szorul, de nemcsak felújításra szorul, hanem az igények miatt a bővítés
is szükségessé vált. A régi konyha területén szeretnének kialakítani egy új csoportszobát,
valamint a teljes épületet szeretnék rendbe tenni. Ez a falak utólagos szigetelését, a nedvesség
elleni védelem érdekében, valamint a falak külső szigetelést is jelenti, továbbá szükséges a tető
rendbetétele is. A gyermekek számára megfelelő játszóudvart is szeretnének kialakítani. Az
udvar területének megnöveléséhez szerencsére megvan a lehetőségük, melyre az ingatlan
mögött található önkormányzati tulajdonú terület nyújt lehetőséget.
Pálffy Károly polgármester az épület rajzát bemutató dián megmutatja, hol szeretnék kialakítani
az új csoportszobát.
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Energetikai korszerűsítések
Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy célkitűzésük, hogy a művelődési ház épületének
komplex energetikai korszerűsítésére is sor kerüljön, valamint a Polgármesteri Hivatal, továbbá
a Bicske Városi Óvoda tagóvodáinak két épületét, a Szivárvány óvodai és a Kakas óvodai
épületeket napelemes rendszerrel lássák el. Ezzel szintén csökkenteni tudják a működési
kiadásokat.

Bicske Szíve Park
Pálffy Károly polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pályázat célja, hogy a területen
rendezett közparkot alakítsanak ki, mely alkalmas aktív közösségi, sportolási, rekreációs
célokra, a természeti értékek megőrzése mellett. Első lépésként a terület rendezése a feladat.
Ha a pályázat támogatást kap, akkor a tó környezetének rendezése is megvalósíthatóvá válik.
Parkolókat építenének a családosok, gyermekesek és a mozgáskorlátozottak speciális igényeit
is figyelembe véve. Ehhez a pályázathoz kapcsolódóan egy gazdaságélénkítési programot is el
kellett készíteni, amely tartalmazza az uszoda büféjének a park felé történő megnyitását is.
Elmondja, hogy szeretnék, ha a büfé a parkból is megközelíthető lenne, ezáltal a lakosok olyan
szolgáltatást tudnának igénybe venni, amely nemcsak az uszodába járók számára elérhető.
Gondolnak a fiatalokra, kamaszokra is, számukra gördeszka, görkorcsolya és BMX pályát
kívánnak megvalósítani.
A következő képen a park tervezett elrendezése látható.
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Szennyvíztelep korszerűsítése
Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy az egyik legnagyobb projekt jelenleg a
szennyvíztelep kapacitásának bővítése és az onnan kikerülő víz tisztítása, melynek hatására
egyre tisztább minőségű víz kerül vissza a környezetbe. Elmondja, hogy szeretnék rendezni a
városban azoknak a neuralgikus pontoknak a helyzetét - ilyen például a Szent László utca, Jókai
utca és a Bogya Károly utca – ahol a lakók rendszeresen egy-egy nagyobb esőzést követően azt
tapasztalják, hogy a szennyvízátemelő szivattyú nem bírja a terhelést. A bővítéssel egyidőben
a szennyvízhálózat egyes szakaszainak a javítása is megtörténik. A pályázatot a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség kezeli.

Közvilágítás
Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy az idei év eddigi időszakában összesen 179 db
közvilágítási hibabejelentés, illetve jelzése érkezett a Hivatal, illetve a szolgáltatók felé.
Hangsúlyozza, hogy külön kell választani a kétféle meghibásodást. Elmondja, hogy az egyik
meghibásodás, amit tapasztalhat a város lakossága, ha egy-egy lámpatest nem világít. ezeknek
a hibáknak a kijavítását az Önkormányzattal szerződésben álló aktív elemeket karbantartó cég
végzi. Ha azt tapasztalja a lakosság, hogy egy utcában egyik lámpatest sem ég, vagy egy szakasz
nem világít, akkor szakaszhibáról van szó, amelynek a kijavítása nem önkormányzati
szerződéshez kötött, hanem a hálózat tulajdonosának, a hálózat üzemeltetőjének a feladata.
Jelen esetben az E.ON-nak a feladata ezeknek a hibáknak az elhárítása. Természetesen ezeket
a hibákat is jelzik, nemcsak a lakosságtól kapott bejelentések, hanem a kollégák által tapasztalt
hibák bejelentése is megtörténik.
Igyekeznek csökkenteni a meghibásodások bejelentése és a javítás között eltelt időtartam
hosszát.
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A következő dián annak statisztikája látszik, hogy hány bejelentés történt meg eddig.

LED közvilágítás
Az önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a városban 22 db napelemes-LED
közvilágítási lámpát helyeznek el. Elsősorban azokon a területeken helyezik el, ahol a jelenlegi
kiépített közvilágítási hálózat nem megfelelően lefedett, mint például a Bogya Károly utca
alján. Elmondja, hogy vannak olyan utcák, ahol a közvilágítás egyáltalán nem megoldott, illetve
a Bocskai utcai garázsok megközelítése sem megfelelő sötétben. A lakosok jelenleg
elemlámpával tudnak csak közlekedni a garázssoron. Bízik benne, hogy a beruházás által ezek
a problémák is megoldódnak.
Kormányhivatal építése
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jövő héten kerül sor az új járási hivatal alapkőletételére. Az
új járási hivatal a Szent István út 7-11. szám alatt kerül megépítésre, a Városháza mögött. Bízik
benne, hogy a közbeszerzésben vállalt határidőn belül, azaz 1 éven belül megvalósul a
beruházás. A beruházást a Fejér Megyei Kormányhivatal kezeli. Az új Járási Hivatal
megépülésével a polgármester arra számít, illetve azt várja, hogy a Járási Hivatal által nyújtott
szolgáltatás magasabb színvonalú lesz, illetve a lakosság megelégedését fogja szolgálni.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy panaszokat elsősorban az okmányirodára vonatkozóan
kapnak. Elmondja, hogy az okmányiroda a Járási Hivatalhoz tartozik, amelyre az
Önkormányzatnak nincs ráhatása, de ismerik és látják azokat a problémákat, melyek jelenleg
ott fennállnak. Információi szerint az új hivatal épületének megépülését követően az
okmányiroda már kormányablakként fog funkcionálni, tehát egyablakos ügyintézésre lesz
lehetőség a jövőben.
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Intermodális Csomópont
Ismerteti, hogy a modern városi közlekedési csomópontra vonatkozóan a tavalyi évben kicsit
részletesebben tájékoztatták a lakosságot. Ennek megvalósítására a Magyar Állam
Tatabányának és Bicskének közösen nyújt támogatást. A tervek rendelkezésre állnak. Jelenleg
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezeli a pályázatot. Az eredeti NIF-es elképzelésből nem
tud megvalósulni a vasúti pálya átépítése, ezért jelenleg egy tanulmány készítése zajlik arra
vonatkozóan, hogy melyek azok a pontok, amelyeket át kell tervezni a megvalósítás érdekében.
A polgármester ismerteti, hogy Bicske szerencsés e tekintetben, mert már előre kérte, hogy a
tervezésnél vegyék figyelembe a jelenlegi pályatestet és az új pályatestet is. Úgy látják, hogy
itt Bicskén összesen 6 felsővezetéktartó-oszlop kerül majd áttervezésre, az összes többi
projektelemet nem érinti az áttervezés. Az áttervezés tehát nem érinti az épületet, az úthálózat
fejlesztését és az aluljárót sem. A tanulmány lezárulását követően a NIF azonnal el tudja
kezdeni a közbeszerzési kiírásokat ezekre a projektelemekre vonatkozóan. A NIF tájékoztatása
szerint a közbeszerzés 2017. márciusát követően kerülhet meghirdetésre, és legjobb esetben a
jövő év végén, vagy 2018. elején megkezdődhet a kivitelezés is.

Körforgalom, Felcsút
Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy biztosan mindenki értesült arról, hogy egy tragikus
kimenetelű autóbaleset történt a felcsúti-csákvári-bicskei kereszteződésben. Ezért a további
balesetek megelőzése érdekében a környékbeli polgármesterekkel a Magyar Közúthoz
fordultak azért, hogy itt egy körforgalom épülhessen. Ezt kérést a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
be is fogadta és a tervezés már folyamatban van. A cél az, hogy ezt a közlekedési csomópontot
minél biztonságosabbá tudják tenni.
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Pálffy Károly polgármester megköszöni a figyelmet és elmondja, hogy most a lakosság teheti
fel kérdéseit a képviselő-testület felé. Ismerteti, hogy amennyiben valamelyik kérdésre nem
tudnak azonnal választ adni, akkor 15 napon belül írásban válaszolnak rá. Megadja a szót a
lakosság részéről megjelenteknek.
A lakosság részéről a kérdést feltevő köszönti a megjelenteket, bemutatkozik, Balázs
Viktornak hívják. Elnézést kér, a hideg időjárás miatt remegő hangjáért. Elmondja, hogy szó
esett a kandeláberek megújításáról, ezzel kapcsolatban elmondja, hogy tudomása szerint a
hétfői napon volt egy rendkívüli testületi ülés, ahol a képviselő-testület elfogadott egy közel 11
millió forintos árajánlatot, amivel semmi probléma nincsen, hiszen tudomása szerint nyilván ez
úgy működik, hogy árajánlatot kell kérni, és el is kell azt fogadni. A probléma, hogy mint
kiderült, - rengeteg papírt tart a kezében és néha puskázik belőle majd- , hogy más árajánlatok
nem biztos, hogy úgy kerültek a rendszerbe, ahogyan annak kellene. Fölmerül a kérdés a tisztelt
képviselő-testület felé, hogy hogyan lehet az, hogy a beérkezett árajánlat, aki beadta az
árajánlatot cég, annak egy leányvállalata közel 400ezer forintal olcsóbban tudná megoldani
ugyanazt a problémát. Ugyanazon cég, ugyanazon leányvállalatáról beszél, nem másmilyenről,
nem másokról, hanem ugyanarról a cégről. Ez nyilván egy megválaszolandó kérdés, hogy hogy
lehet így. Nyilván, ha az ember egy kicsit kutakodik tovább és még árajánlatokat kérne ilyen
kandeláberekre - picit figyelmeztetésként is szánva - egy Bicskénél kicsit nagyobb város
nemrég 150 millió forintot bukott egy bírósági tárgyaláson épp a kandeláberek elhelyezése és
az E.ON-nal, mint közműszolgáltatóval való pereskedése folytán. Érdemes erre figyelni, mert
150 millió forint nagyon sok. Fölmerül a kérdés, hogy kerülhet olyan árajánlat a kezébe, ahol
nagyjából a napelem teljesítménye 45W a beadott árajánlatnál, ami nála van az 100W-ot ígérne.
Garancia 1 év, ők kettőt adnának. Az akkumulátorokat nem a kandeláber testében, hanem a föld
alatt, védett helyen helyeznék el. Ez biztonságos szerinte, főleg a bicskei viszonyokat ismerve.
És ez csak néhány szemléltető példa egy olyan árajánlatról, ami sokkal olcsóbb, mint az
elfogadott 11 milliós árajánlat.
Hogy lehet az, hogy van még egy olyan papír, levél, ahol egy hazai szolgáltató, aki közel 700
db kandelábert helyezett el referenciaként Magyarországon, ők azt a választ adják az
árajánlatra, hogy ilyen paraméterekkel ez nem megoldható.
Kérdezi a tisztelt képviselő-testületet, hogy hogy fordulhat elő újfent olyan Bicskén, hogy
kapnak egy árajánlatot, amiről nem tudják, hogy mi az, elfogadják azonnal, holott nem néznek
utána, hogy miről van szó, holott jelezték többen is, hogy az nem jó így. Hogy lehetséges az,
hogy megint ilyen helyzetbe kerülnek? Hogy lehetséges az, hogy arról kell értesülnie egy
bicskei polgárnak, hogy a képviselő-testület elzárkózik attól, hogy visszavonja az árajánlatot.
Elmondja, hogy az árajánlat az árajánlatban megjelölt ideig él, és nyilván ez csak egy ajánlat,
nem jogi kötöttségekkel rendelkező szerződés, hanem egy árajánlat, ami egy választ vár. Hogy
lehet az, hogy ilyen függő jogi helyzetben nem kerül elő sokkal több árajánlat, sokkal jobb
árajánlat, ami a bicskeiek érdekét szolgálná. Elmondja, hogy ő tud rá válaszolni, saját magának,
nem a testületnek, hogy vagy puszta alkalmatlanságból, vagy érdekből. Ez lenne az egyik
kérdése. Elmondja, hogy megvárja akár állva is a választ erre a kérdésre, mert maradt még
kérdése.
Pálffy Károly polgármester válaszul elmondja, hogy várja a többi kérdést.
Balázs Viktor bicskei lakos folytatja észrevételeit, kérdéseit. Ismerteti, hogy felmerült benne
a Nyugdíjas Akadémia kérdése. Elmondja, hogy volt egy jól működő Nyugdíjas Akadémiája
Bicskének, amelyet egyetlen egy helyi fiatal kisasszony önerővel a saját idejét, erejét nem
pazarolva felépített. Működött, véleménye szerint jó volt. Most megint arról kell értesülnie,
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hogy az önkormányzat szerint ez nem működött, ez rossz volt, ezért csinál az önkormányzat
egy sajátot. Ezért az akadémia szűnjön meg. Azokkal a szakemberekkel, akik itt voltak a
Zsigmond Király Főiskoláról, azokkal a szakemberekkel szűnjön meg, mert csinálnak jobbat.
Kérdése, melyet elsősorban alpolgármester asszonyhoz intéz, hogy mi ez. Kérdezi, hogy mi
vezetett ahhoz, hogy egy jól működő rendszert megszüntetnek, majd megmutatja az
önkormányzat, hogy jobbat csinál. Nem tudja hogy ez hogyan lehetséges.
További kérdése a CLLD-projekthez kapcsolódóan lenne, amelyről itt nem esett szó, de látta
a kiírását. Elmondja, hogy nem tudja, hogy hogyan zajlik a projekt folyamata, a helyi
akciócsoportok felépítése. Nem tudja, hogy ez itt mennyire publikus.
Kérdései: „A CLLD-projekt kivitelezése kapcsán mit lehet tudni? Mennyire fog tudni
felépülni?”
Az ifjúsági ház kapcsán elmondja, hogy polgármester úr említette, várja azt, hogy a fiatalok
jelezzék, milyen programokat szeretnének ott. Kérdése: „A fiatalok milyen fórumon jelezhetik?
Hol tudják jelezni? Milyen olyan érdekképviseleti szervezete van a helyi fiatalságnak, ahol fel
tud szólalni? Van-e diákönkormányzat? Van, ahol városi szinten működik, jól. Hol tudja jelezni
egy helyi fiatal, hogy ő ezt és ezt szeretné látni? Van-e erre mód?”
Balázs Viktor bicskei lakos elmondja, hogy ez a négy kérdése lenne. Köszöni a megtisztelő
figyelmet.
Pálffy Károly polgármester megköszöni a felszólalást. Elmondja, hogy a válaszadásnál
megfordítja a sorrendet. Meglátása szerint az első kérdésre szeretne bővebb választ kapni a
kérdező, biztosan ezt szeretné, hogy jobban ki legyen majd bontva.
Balázs Viktor elmondja, hogy természetesen.
A Fiatalok Háza kapcsán elmondja, hogy várják a fiatalok jelzését bármilyen fórumon. Illetve
a Művelődési Központ kapta meg ugyanezen a képviselő-testületi ülésen, amiről a képviselő úr
(Heltai Zsolt) tájékoztatta, illetve a „szájába adta” a szavakat.
Balázs Viktor bicskei lakos és Heltai Zsolt képviselő Pálffy Károly polgármester szavába vágva
kijelenti, hogy ez nem FIDESZ iroda.
Pálffy Károly elmondja, hogy ő is végighallgatta a kérdezőt.
Balázs Vikor elnézést kér.
Pálffy Károly polgármester folytatja válaszát. A fiatalok jelezhetik és várják a jelzésüket.
Elmondja, ha a kérdező és Heltai Zsolt képviselő jártak volna a Fiatalok Házában, akkor tudná,
hogy ott van egy faliújság, ahová felírhatják igényeiket, de megkeresték az intézményeket is,
hogy például osztályfőnöki óra, vagy más óra keretében gyűjtsék össze az igényeket, kéréseket.
A Fiatalok Háza nem véletlenül kapta ezt a nevet, mert tényleg azt szeretnék, ha a fiatalok
használnák azt. Lehetséges, hogy a kérdező és Heltai Zsolt képviselő ezt komikusnak tartja, de
az imént ismertetettek a szándékuk vele. Ismerteti, hogy régen is a fiatalok szórakozásának
helye volt a mozi épülete.
CLLD-programhoz kapcsolódóan elmondja, hogy mindenre nyitottan, várják mindenkitől a
javaslatokat. Visszautasítja és egyben elmondja, hogy - a kérdező és Heltai Zsolt képviselő
valószínűleg saját magából indul ki, ahogyan a feltett kérdések során is utalt arra, hogy mi
alapján gondolja a dolgokat – saját magukból indulnak ki. Az önkormányzat ezt eddig sem és
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a későbbiekben sem vallja. Az önkormányzat az embereket szeretné szolgálni. A képviselők
feladata a szolgálat nem pedig a gáncsoskodás.
Balázs Viktor kérdező közbevágva beleszól, hogy fél pillanatra megakasztaná a választ.
Pálffy Károly polgármester válaszában jelzi, hogy nem adott szót.
Balázs Viktor kérdező erre azt feleli, hogy nem is kell.
Pálffy Károly polgármester jelzi, hogy szeretné végig mondani a választ., hiszen ő is
végighallgatta a kérdezőt. Kéri, hogy a kérdező is hallgassa végig őt.
A Nyugdíjas Akadémia kapcsán veti fel Pálffy Károly polgármester azt, hogy önerőből.
Elmodja, hogy egy fiatal hölgy kereste meg az önkormányzatot ennek az ötletével, melyet az
önkormányzat jó ötletnek tartott, úgy vélték, hogy jó történet lehet belőle. Sajnos az
akadémiának, illetve a főiskolának a nem teljesen etikus viselkedése, illetve a látogatottság
alacsony szintje volt az, ami az önkormányzat részéről azt a döntést eredményezte, hogy nem
köt szerződést a Zsigmond Király Főiskolával. A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
beszélt a főiskola rektorával, akivel megbeszélték ezt a problémát és a rektor megértette, hogy
mi a probléma.
Ismerteti, hogy Bicske Város Önkormányzata 500 ezer forintot fizetett ezért, tehát az önerő az
önkormányzat önereje volt. A látogatottságra vonatkozóan elmondja, hogy a Zsigmond Király
Főiskola oktatói által tartott előadásokon 15 fő jelent meg. Az előadók előadásonként 100 ezer
Ft-ot tettek el. Míg az önkormányzat által elindított nyugdíjas akadémia 45 fő érdeklődését
vonzotta, vagyis háromszor többet.
Miért adjanak ki sok százezer forintot úgy, hogy ha kevesen látogatják az előadást, illetve, ha
Bicskén is megtalálhatóak olyan szakemberek, akik ezeket az előadásokat meg tudják tartani
az előbb említett összeg töredékéért. A maradék összeget így a nyugdíjasokra tudják fordítani,
például el tudják őket vinni egy kirándulásra. Véleménye szerint az önkormányzat nem hozott
rossz döntést, sőt jó döntést hozott.
Pálffy Károly polgármester rátér a közvilágításra, a lámpatestek kérdésére, amit
véleménye szerint Heltai Zsolt képviselő úr a kérdésfeltevő szájába adott.
Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy Heltai Zsolt képviselő úr, képviselői minőségében van most
jelen és képviselőként az a feladata, hogy meghallgassa az embereket nem pedig az, hogy
kérdéseket tegyen fel.
Elmondja, hogy Heltai Zsolt képviselő úrtól a mai nap folyamán kaptak egy e-mailt, –
helyesírási hibáktól hemzsegőt - amely néhol majd hogy nem értelmezhetetlen.
Heltai Zsolt képviselő „azt a mindenit” felkiáltással közbevág és elmondja, hogy az általa
küldött e-mailben szereplő számok szerinte helyt állóak voltak, hiszen a 9 milliót és a 11 milliót
mindenki érti.
Pálffy Károly polgármester azt kéri képviselő úrtól, hogy vegye elő a számológépet, ha fejben
nem megy, méghozzá azért mert az általa megküldött árajánlatok közül az egyik fillérre
pontosan megegyezik azzal, amit a képviselő-testület elfogadott. A kollégák megvizsgálták. A
másik árajánlat pedig a biztosítékok hiánya miatt hibás. Nincsenek meg benne a fenntartási
biztosítékok, azok, amelyeket az önkormányzat kér, illetve azok, amelyek az önkormányzat
számára előírásként kell, hogy szerepeljenek, meglegyenek. Véleménye szerint az
önkormányzat körültekintően járt el nemcsak ebben az esetben, hanem minden esetben
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körültekintően jár el. Visszautasítja azt, ahogyan azt a képviselő úrnak is megtette a képviselőtestületi ülésen, hogy bárkinek az önkormányzaton keresztül a zsebét tömnék, ahogyan
képviselő úr fogalmazott. Kéri a képviselőktől, hogy ne a gáncsoskodást, az önkormányzat
működésének ellehetetlenítését próbálják meg elérni, hanem pont a lakosság szolgálatát
kellene, hogy szem előtt tartsák, azt hogy a bicskei lakosságnak minél jobb legyen.
Heltai Zsolt képviselő megtapsolja a Pálffy Károly polgármester beszédét és elmondja, hogy
azt gondolja, hogy ettől jobb nem is kell.
Pálffy Károly megadja a szót egy másik bicskei lakosnak.
A szót kérő lakos elmondja magáról, hogy Adravecz Tamásnak hívják.
Adravecz Tamás bicskei lakos jelzi, hogy pár dolgot szeretne megkérdezni. Elmondja, hogy
tudja, hogy nem az önkormányzathoz kapcsolódik a téma teljesen, de háromgyermekes
családapaként érdekli, hogy a menekülttábor bezárása megvalósul-e még ebben az évben.
Másik kérdése a tatai úti óvoda épületéhez kapcsolódik, mely több éve kihasználatlanul áll.
Tervez-e vele valamit az önkormányzat ezzel az épülettel kapcsolatban, Lehet-e az épületet
hasznosítani vagy elbontják és közparkot csinálnak a helyén.
Illetve a belváros fejlesztését tervezik-e. Az áruház rehabilitálása, illetve a belső részek
fejlesztését tervezi-e az önkormányzat. Megköszöni a lehetőséget.
Pálffy Károly polgármester köszöni a kérdéseket. Első kérdés a menekülttábor, amit sajnos
az utóbbi évek tapasztalatai alapján inkább migrációs tábornak kell, hogy hívjanak. Ismerteti,
hogy a legfrissebb jelentés szerint, amelyet a Befogadó Állomás igazgatójától kapott, az elmúlt
héten, az átlaglétszám 71 fő volt. Ebből is látszik, hogy az állam azt, amit ígért, hogy be szeretné
zárni ezt a tábort, ezen az úton halad. Emlékeztet arra, hogy voltak itt már több, mint 1500-an
is, de átlagosan 200 fő alá talán egyszer ment ez a létszám. Az elmúlt hetek tendenciái is azt
mutatják, hogy ez a tábor a kiürítés felé tart. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy nemrég
egyeztetett Kontrát Károly államtitkár úrral is, aki megerősítette, hogy dolgoznak azon, hogy a
bicskei tábor bezárásra kerüljön.
Elmondja, hogy a tatai utcai volt óvoda épülete siralmas állapotban van. Sajnos többször be is
törtek és rongáltak az épületben. Az önkormányzat minden esetben megtette a megfelelő
intézkedéseket. Próbálják azt a megfelelő feladatot megtalálni, amire ezt az épületet
használhatják. Ismerteti, hogy az épület felújítása, helyreállítása sok-sok millió forintot
felemészthet, illetve fel is fog emészteni annak érdekében, hogy egy ténylegesen használható
épületté válhasson. Véleménye szerint már nem sokáig kereshetik a megfelelő funkciót,
amennyiben a közeljövőben nem tudják megtalálni, akkor nem lesz más választásuk, minthogy
lebontsák ezt az épületet, mert az állagromlás miatt egyáltalán nem lesz érdemes az épülettel
foglalkozni.
A belváros rendezése, áruház kérdése kapcsán tájékoztatja a kérdezőt, hogy az áruház
tulajdonosaival tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az önkormányzat meg tudja
vásárolni azt az épületet és ott egy közparkot tudjon kialakítani. Bízik benne, hogy hamarosan
lezárhatják a tárgyalásokat. Elmondja, hogy a HÉSZ módosítás is folyamatban van ennek
kapcsán. Ismerteti, hogy a Kossuth teret is szeretnék szebbé tenni. A zöld felület megújítását
tervezik, illetve az elszáradt vagy beteg fák kivágását a további problémák megelőzése
érdekében. A fák visszametszése a vegetációs időszakban meg fog történni nemcsak a
városközpontban, hanem a város egész területén.
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Pálffy Károly polgármester megadja a szót Balázs Viktor helyi lakosnak.
Balázs Viktor bicskei lakos azzal kezdi reakcióját, hogy a polgármester a válaszok során
többször is az „önök” megszólítást használta. Köszöni a királyi többest. Elmondja, hogy ő, mint
magánszemély van jelen. Ha az „önöket”, mint politikai fogalmat akar használni, akkor ajánlja
a polgármester figyelmébe az általuk fenntartott listát, mint Fidesz önkéntes. Ha őt, mint
magánszemélyt politikailag „önökként” nevezi meg, akkor itt minden fideszest megnevezett.
Szeretné jelezni, hogy ha az önök szót, használja, akkor az …
Pálffy Károly polgármester közbevág. Bocsánatot kér és elmondja, hogy az „önök” alatt rá
és képviselő úrra gondolt, aki a kérdező szájába adta a dolgokat. Elnézést kér, hogy
közbevágott.
Balázs Viktor bicskei lakos folytatja. Ismerteti, hogy képviselő úrral idestova fél órája
találkozott először. Egy abszolút szimpatikus ember számára. Jót lehet vele beszélgetni. Úgy
gondolja, ha valaki magánszemélyként felszólal, mint ahogyan korábban nem tudott, mert nem
volt ott magánszemélyként, akkor itt ahol magánszemélyként van ott, itt magánszemélyként is
lenne megszólítva. Vagy ha az önöket használja, akkor kéri a képviselő-testület fideszes tagjait,
hogy nyugodtan vegyék magukra a választ. A polgármester által elmondottak sorrendjében
beszél.
Faliújság az ifjúsági házban. Szívből örül, hogy ott van. Véleménye szerint a
kommunikációval akkor van baj, ha van valamink, de más nem tud róla. Szeretné kérni a
képviselő-testületet, ha van arra lehetőség, a helyi fiatalok körében, mint 23 éves gyerek - helyi
fiatalként úgy gondolja, hogy joga van tudni az őt érintő dolgokról. Lehet, hogy merő
tájékozatlanság, elismeri a hibáját, de tud még hozni pár száz fiatalt, aki ugyanúgy fog
nyilatkozni. Nem tudják, hogy mire lehet használni.
A Nyugdíjas Akadémiával kapcsolatban szeretné megjegyezni, hogy az önerő fogalma
véleménye szerint nemcsak pénzt jelent, mint ahogyan az most nagyon fontos. Az önerő
fogalma jelent egy munkát, egy szellemi befektetést, egy olyan dolgot, ami egyébként, ha
máshol történne, akkor már realizálódna. Az önerőt ő ebben a fogalomban használta és nem a
város önerejét, mint például egy pályázatban használja. Az önerőt abban használja, hogy egy jó
dolgot kezdtek el és egy jó dolog valahol megszűnt. Abban, hogy hányan vesznek részt a
Fidesz-es többségben lévő önkormányzat részvételével szervezett nyugdíjas akadémián, és a
között, hogy a Fidesz szavazók átlagéletkora hány év, abban nem is tervez párhuzamot vonni.
Csak felmerült benne.
Kicsit silánynak érzi a választ, amit a közvilágításra kapott, mint magánszemély. Egyrészt a
polgármester által említett árajánlat, ami elkerült, abban már csak 10ezer Ft méterenkénti
árkülönbség van. Nem sok, de van. Úgy gondolja, hogy a polgármester egyetlen egy árajánlatra
válaszolt és a képviselő-testület is csak egy árajánlatra válaszolt. Ha jól tudja, akkor egy
közmeghallgatás lényege az, hogy a képviselő-testület tagjai is válaszolhatnak. Tehát szívesen
meghallgatja a testület válaszát is nemcsak a polgármester úrét. Ez egyetlen egy árajánlatra
vonatkozott. Fönnmaradt még három kérdése. A legfontosabb az, hogy hogy lehet az, hogy
bekerül egy olyan árajánlat a rendszerbe, amit a rendszer el is fogad, de nem jó. Aminél van
jobb, mind működésében jobb, mind pénzben jobb. És igazából, ha ő erre itt ma választ kap,
hogy ez hogy lehetséges egy képviselő-testület működésében, aminek szigorú szervezeti és
működési szabályzata van, hogy lehetséges az, ahol jogilag szabályoznak dolgokat, ahol
szabálya van annak, hogy hogy kell kiírni pályázatokat, tendereket. Hogy lehet az, hogy egy
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árajánlat úgy kerül elfogadásra, hogy nincs körültekintve. Erre szeretne választ kérni a tisztelt
képviselő-testülettől. Köszöni a lehetőséget.
Pálffy Károly polgármester felkéri a Hivatal Műszaki Irodája részéről Fábián Róbertet,
mondja el, hogyan történt a cégek megkeresése.
Fábián Róbert a Műszaki Iroda vezetője üdvözöl mindenkit. Ismerteti, hogy a megkeresés
úgy történt, hogy e-mail-ben elküldték az árajánlatkéréseket. A döntés a hétfői napon
megszületett. A felszólaló által említett, illetve a ma megkapott árajánlat a döntés után érkezett
be. A döntést követően kaptak egy olyan árajánlatot, amely pénzösszegben kedvezőbb, mint az
a legkedvezőbb, amelyet az árajánlatok közül az önkormányzat elfogadott. Véleménye szerint
kaptak egy ajánlatot, melyet megnéztek, elfogadtak, utána már egyszerű egy olcsóbbat hozni.
Pálffy Károly polgármester megköszöni a választ és megadja a szót Igari Léna képviselőnek.
Igari Léna képviselő elmondja, hogy ő, mint ellenzéki képviselő, azt gondolja, hogy a maga
részéről mindig körültekintően szavazza meg, vagy nem szavazza meg azokat a napirendeket,
amelyeket elé tesznek. Általában igyekszik mindig felkészülten menni a testületi ülésekre és
utánajárni azoknak a napirendi pontoknak, amelyeket elé tesznek. Ismerteti, hogy utánanézett
több cég árajánlatának az interneten ennek a LED-es programnak a kapcsán. Több cégnek az
interneten megtalálható árajánlatát megnézte és ezek alapján a maga részéről úgy látta, hogy az
az ajánlat, amit az önkormányzat kapott az nem rossz. Kérdezte a testületi ülésen a Műszaki
Iroda vezetőjét, hogy milyen műszaki tartalmat fed az az ajánlat, amit megkaptak szavazásra.
A legmagasabb teljesítményű világítótestek, a lehető legerősebb fényerőre alkalmas
világítótestek szerepeltek benne. Azokhoz az árajánlatokhoz képest, amiket még látott, nem
volt rosszabb. A maga részéről azért merte megszavazni ezt a pontját a testületi ülésnek, több
mással szemben, amit viszont nem támogatott, mert úgy látta, hogy ez nem egy rossz ajánlat.
Heltai Zsolt képviselő jelzi, hogy ő is mint képviselő szeretne ebbe beleszólni. Elmondja, hogy
nem titok, hogy ez az ő munkássága. A hétfői testületi ülésen felmerült az a kérdés, amit majd
szeretne a jegyzőkönyvből visszanézetni, hogy azonos tartalmakkal pályáztak-e az akkori, a
JUKO-VILL, illetve a PACKERS ENERGO LIGHT Kft. Akkor azt az információt kapták, de
vissza kell nézni a testületi-ülés jegyzőkönyvében, hogy igen. Ha jobban megnézik a JUKO
ajánlatát, akkor kiderül, hogy nem. Mivel a JUKO 250W-os napelemmel pályázik az elfogadott
45-55-tel szemben. A JUKO 44 Ah akkumulátorral pályázik az elfogadott 14 Ah-val szemben.
Mutatná is a rövid, gyors összehasonlítását. Amit elfogadtak, az a 40W-os napelem, amivel a
legjobb ajánlattévő számára az 100W-os. Itt dupla a teljesítmény. Az akkumulátor kapacitás 14
Ah. Hozzáteszi, hogy meg kell kérdezni erről egy fizikatanárt. Elmondja, hogy ő nem jó
nyelvtanból, de a fizikát nem lehet megerőszakolni, de nekik biztosan fog sikerülni. Az
ajánlatadó 100 Ah-val nyomul. Meg lehet nézni, hogy 165 órát mer garantálni folyamatos, egy
feltöltéssel az, aki egyébként 3 millióval kevesebb, olcsóbb ajánlatot adott, mint az elfogadott.
Ha ezek után a kedves képviselőtársak nem gondolják azt, hogy egy rendkívüli testületi ülésen
újra elő kellene venni ezt a kérdést és vizsgálják meg, mert holnapra még be fog érkezni 5-6,
helyesírási hibáktól hemzsegő ajánlat, vagy amit ő ír, de hozzáteszi, hogy ő nem magyartanár.
De erkölcsös embernek tartja magát azokhoz képest, akik mondjuk 3 millióval drágább
ajánlatot fogadnának el negyedakkora teljesítménnyel. Ha a képviselő-testület tagjai nem
gondolják azt, hogy ezt ismételten elő kell venni és tárgyalniuk kell róla, akkor azt gondolja,
hogy a számokkal hadi lábon állnak. Bízik abban, hogy van annyi erkölcsös ember, a bicskei
képviselő-testületben, színre, szagra tekintet nélkül, ki kit delegált, ki hogyan került be a
testületbe, hogy igen is nem hagyják, hogy valami 11.900.000-Ft-ba kerüljön egy nevetséges
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teljesítménnyel. Amire azt a választ kapta, hogy a felsorolt műszaki paraméterek nem
elegendőek a hazai viszonyokban folyamatos működés biztosítására. Ez egy másik cég, aki nem
is adott ajánlatot erre a paraméterre, amit a város elfogadott. Nem elég, hogy méregdrága lesz,
hanem nem fogja teljesíteni azokat a dolgokat, amikért kirakják. Ha ezek után a Fidesz-es
többség úgy dönt, hogy mégiscsak ezt kell a városnak lenyomni a torkán, akkor ő gratulál hozzá
és várja a következő választást. Megköszöni, hogy meghallgatták.
Pálffy Károly polgármester megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek.
Fritz Gábor jegyző a bicskei lakos magánszemélyhez intézi kérdését. „Az ajánlatot képviselő
úr kérte be vagy Ön kérte be az ajánlatokat?”
Heltai Zsolt képviselő anélkül, hogy szót kapott volna válaszol: „Én.”
Balázs Viktor bicskei lakos válaszában elmondja, hogy képviselő úr kérte az ajánlatot. De úgy
gondolja, hogy köztestület lévén…
Fritz Gábor jegyző megkérdezi, hogy az, hogy jutott el hozzá.
Balázs Viktor bicskei lakos elmondja, hogy köztestület lévén, ön is jogász, ha ott ül, akkor,
muszáj, még ahogy is. A lényeg az, hogy ha egy köztestületről beszélnek, hogyha neki bárki
hoz oda egy anyagot, és odanyomja az orra alá, hogy figyelj haver ez szerintem rossz. Van
annyi méltósága, tudása, és annyi akarata, hogy nem szólalt volna meg itt, ha nem lenne igaza
a képviselő úrnak. Kikéri magának ezt a kissé kicsinyes megjegyzését, mert az árajánlatot nem
ő kérte, ő az árajánlatokból befolyó információt látja, amit feldolgozott és úgy gondolta, hogy
ide kell sétálnia ma és el kell mondania ezt, mert ez egy közmeghallgatás, ami erről szól.
Köszöni a kérdést.
Pálffy Károly polgármester megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármesternek.
Bálint Istvánné alpolgármester a Balázs Viktor magánszemélyhez intézi kérdését. „És
mindezt fél óra ismeretség alatt, ugye.”
Balázs Viktor bicskei lakos válaszában elmondja, hogy a vicces az, hogy tényleg.
Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy ezt mondta az előbb.
Balázs Viktor bicskei lakos elmondja, hogy tanúkkal tudja bizonyítani, hogy tényleg így van.
Egy fél órával ezelőtt még nem ismerte képviselő urat. Egy fél órával ezelőtt a Bakterban ivott
munka után egy sört.
Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy ez mindent elárul, köszöni a választ.
Balázs Viktor bicskei lakos kérdés nélkül elmondja, hogy mert szoktak sörözni, mert jó.
Pálffy Károly polgármester megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselő asszonynak.
Sulyokné Guba Judit képviselő elmondja, hogy már régi motorosok, már10 éve képviselőtestületi tagokként dolgoznak és emlékszik rá, hogy 2007-ben volt egy közmeghallgatás,
megboldogult Szántó János polgármester úr idejében. Nem biztos az évben, lehetséges, hogy
2006-ban volt, még nagyon az elején. Ismerteti, hogy akkor az történt, hogy buzgó fideszes
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képviselőként egyfolytában feltették a kezüket és mondták a körzetük problémáját, azokat,
amiket lenyomott az akkori többség, mert ők akkor kisebbségben voltak. Egymás szájából
vették ki a szót, majd arra lettek figyelmesek, hogy az akkori jegyző asszony józanítólag
felpattant és azt mondta: „Elnézést képviselőtársak, képviselő hölgyek, urak! Ez nem képviselőtestületi ülés, hanem közmeghallgatás.” Hangsúlyozza, hogy mindennek megvan a maga
fóruma. Heltai Zsolt képviselő felé fordulva mondja, hogy ha ilyen problémája van, volt rá
három-négy napjuk, hogy fölkészüljenek ebből az előterjesztésből, akkor elő lehetett volna
ezzel állnia. Utólag, ha úgy gondolja, nyilván ennek is meglehet a maga jogi formája, hogy
hogyan lehet esetleg valamit visszahozni. Kéri, hogy mindent tartsanak a maga formájában, a
maga medrében. Köszöni a szót.
Balázs Viktor bicskei lakos felszólalásában megköszöni, hogy ma második nem támadó
jellegű választ kaphatta meg a közmeghallgatáson.
Pálffy Károly polgármester további hozzászólásra jelentkező nincs. Megköszöni
mindenkinek a részvételét és további szép estét kíván.
1900 órakkor bezárja a közmeghallgatást.

Kmf.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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