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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. december 21. 830  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő (érkezett: 839) 

Heltai Zsolt 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: 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dr. Hekman Tibor szervezési és jogi referens 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Kósa László Bicske Városi TV 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ igazgatója 

Komlós Tamás Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság őrnagy, tűzoltó parancsnokhelyettes 

Polgár Viktor Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke 

 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Mielőtt a napirendi pontokra térnének meg-

kéri a képviselő-testület tagjait, hogy egy perces néma felállással tisztelegjenek Ivanics László 

volt képviselő emléke előtt. Ivanics László az 1990-1994 közötti időszakban Bicske Város Ön-

kormányzatának képviselője volt.  

 

Megérkezik az ülésre Dr. Bourgla Ossamah képviselő 839 órakor. 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti Dr. Bourgla Ossamah képviselőt, és jelzi, hogy a képvi-

selő-testület 12 fővel határozatképes. Ezt követően a kiküldött napirendi pontokhoz felvételre 

javasolja a 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról, a 2017. évi bics-

kei városi disznóvágás megszervezéséről, a beszámolót a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. 

évi működéséről, a Kerecsendi Kiss Márton Tanoda épületében körzeti megbízotti irodaként 
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fenntartott helyiség használati jogáról, illetve a Zöld Bicske Nonprofit Kft. korábbi könyvvizs-

gálójának visszahívásáról és a társaság fióktelepének törléséről szóló előterjesztéseket. To-

vábbá javasolja a vendégekre való tekintettel, hogy a tűzoltóságot érintő napirendi pontokat a 

polgármester beszámolóit követően tárgyalják. Felkéri a képviselő-testület tagjait, aki a napi-

rendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

361/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. december 21-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 21-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 és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkor-

mányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány 

önkormányzat által történő finanszírozásáról 

Előterjesztő: polgármester  

 

5. A köztisztviselők illetménykiegészítésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 
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Előterjesztő: polgármester 

 

9. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi adóztatási tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. A polgármester 2017. évre vonatkozó cafetériájának megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. A 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

12. A 2017. évi bicskei városi disznóvágás megszervezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

13. Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

14. Kerecsendi Kiss Márton Tanoda épületében körzeti megbízotti irodaként fenntar-

tott helyiség használati jogáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

15. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. korábbi könyvvizsgálójának visszahívásáról és a tár-

saság fióktelepének törléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Határidő: 2016. december 21. 

Felelős: polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a képviselő-testület 2016. X. 20-i zárt ülésén költ-

ségelvű lakás pályázatának elbírálásáról hozott döntést. A 2016. X. 26-i zárt ülésen tájékoztatást 

fogadott el a polgármester átruházott hatáskörében 2016. év szeptember hónapban megállapított 

szociális támogatásokról, valamint lakásbérlet megújításáról döntött és szociális lakás bérleti 

jogviszonyáról szóló pályázatot bírált el, illetve egy önkormányzati bérlakással kapcsolatosan 

hozott döntést, közlekedési kártérítési igényről döntött, valamint a Bicske Városi Konyha ve-

zetői pályázatáról, a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. taggyűlésén hozott 

határozatokat hagyta jóvá. 2016. XI. 21-i rendkívüli zárt ülésen víziközmű fejlesztési hozzájá-

rulás részletfizetéséről döntött. A 2016. XII. 5-i képviselő-testületi ülésen pedig az Arany János 

Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatásáról döntött a testület. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Észrevétel hiányában megkéri a képviselő-testület tagjait, 

aki egyetért a határozati javaslattal és a beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

362/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

 

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

molót elfogadja. 

 

Határidő: 2016. december 21. 

Felelős: polgármester 

 

 

2. napirendi pont 

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

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

 

Pálffy Károly polgármester jelzi, hogy a 2016. december 7-i programok között szerepel a 

közmeghallgatás, mellyel kapcsolatban szeretne tájékoztatást nyújtani a lakosság számára. 

Bicske Város Önkormányzata a többi önkormányzathoz hasonlóan évente egyszer köteles köz-

meghallgatást tartani, melyet Bicske Város Önkormányzata három helyszínen tartott meg. El-

mondja, hogy az egyik közmeghallgatáson történt eseményekről tájékoztatást kíván adni. Az 

Önkormányzatot messzemenőleg sértő kijelentésekkel, illetve feltételezésekkel illette egyik 

képviselőtársuk, Heltai Zsolt. Ahogyan azt akkor is tette, most is jelzi képviselő úrnak, illetve 

a lakosságnak, hogy az Önkormányzatnál az összes feladat, minden egyes döntés előkészítését, 

elsősorban az érintett témában, a közvilágítás fejlesztésével, korszerűsítésével kapcsolatban a 

kollégák a tőlük elvárható gondossággal, körültekintéssel, a lakosság érdekeit szem előtt tartva 

készítik elő. Képviselő úr az Önkormányzatot, a képviselő-testület tagjait olyan feltételezések-

kel illette, ami jogi lépéseket vonhat maga után. Elmondja, hogy a szükséges lépéseket meg 

fogják tenni és visszautasítják a képviselő azon állítását, hogy az Önkormányzatnál bárki kor-

rupcióval gyanúsítható lenne. Képviselő úr valószínűleg saját magából indult ki, amikor ezt 

feltételezte. Az Önkormányzattól elvárható gondossággal és alapossággal, a lakosság javára 

hozzák meg a döntéseket, nem pedig valaki magán jellegű céljainak az elérését támogatva. Az 

Önkormányzat sem az ő vezetése alatt, sem pedig az előző ciklusok alatt, amikor alpolgármester 

volt és Tessely Zoltán volt a polgármester, soha nem volt korrupcióval gyanúsítható és nem is 

lesz a későbbiekben sem.  

Átadja a szót a képviselő-testület tagjainak a kérdezésre. Megadja a szót Heltai Zsoltnak. 

 

Heltai Zsolt képviselő elmondja, hogy ő a korrupció gyanúját vetette fel, nem állította, hogy a 

polgármester korrupt. Viszont azok a számok, azok az ajánlatok, melyeket ő bekért, a hibaha-

táron túl vannak. Erre azt tudja mondani, hogy elképzelhető, hogy csak tehetségbeli hiány van 

a polgármester úr részéről. Nem állítja, hogy a polgármester korrupt. Azt állítja, hogy azokban 

az ajánlatokban, melyeket ő beszerzett magasabb műszaki tartalommal és jóval olcsóbban tud-

ják a kivitelezést vállalni. Ezt állította ott is, ezt állítja most is és a továbbiakban is. Nyugodtan 

lehet jogi útra terelni a dolgokat, a számok ott is meg fogják állni a helyüket.  
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Pálffy Károly polgármester elnézést kér Dr. Bourgla Ossamah képviselőtől, aki szót kért, de 

mielőtt megadná neki a szót reagálni kíván Heltai Zsolt válaszára. Elmondja, hogy azt, hogy ki 

alkalmas és mire, azt a település lakossága mondhatja ki a választások alkalmával. A választá-

sokon mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy véleményt nyilvánítson és dönthet arról, 

hogy ki az, akit ő alkalmasnak talál erre a feladatra. Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah kép-

viselőnek.  

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő elmondja, hogy nem áll szándékában megvédeni senkit, vi-

szont felháborítónak tartja, hogy ha egy képviselő próbálja a dolgát tenni, akkor arra az a válasz, 

hogy jogi lépéseket tesznek. Képviselő úr mást nem tett, nem is állított, minthogy az az ár, amit 

a képviselő-testület elfogadott drágább, mint a piaci. Bizonyítékkal szolgált, hozott számos más 

árajánlatot, ami a véleményét alátámasztja. Semmit mást nem állított. A város érdekében pró-

bált cselekedni. Próbált megspórolni a városnak néhány millió forintot. A polgármester által 

elmondott, a sajtóban szanaszét kürtölt hírre reagálva Tessely Zoltán úr elmondta, hogy ameny-

nyiben az önkormányzat rossz döntést hozott, akkor van lehetősége korrigálni. Képviselő úrnak 

más szándéka nincs, minthogy azt a rossz döntést, amit együtt hoztak, hiszen ők is megszavaz-

ták azt a döntést, bízva abban, hogy itt tisztességes körülmények közt működnek a dolgok kor-

rigálják. Ha valóban így van, akkor semmi mást nem kellene csinálni, mint rövidre zárni az 

ügyet, újból kiírni a pályázatot, meghívni azokat a cégeket, melyeket a képviselő úr hozott. 

Megspórolni az önkormányzatnak, illetve Bicske városnak 2-3 millió forintot, amit esetleg a 

szegények között szét lehet osztani és akkor mindenki boldog lesz. Nem vetül rá a gyanú sem 

az önkormányzatra, sem senkire. Azt gondolja, hogy fussanak neki még egyszer. Próbálják azt 

feltételezni mindenkiről, hogy tisztességesen áll hozzá, próbálják úgy csinálni, hogy a közva-

gyonnal jól akarnak bánni, jól akarnak gazdálkodni. Írják ki újból azt a tendert és nézzék meg, 

hogy a tények mit mondanak. Ha tényleg lesz 2-3 millió forintnyi megtakarítás, akkor mindenki 

örülhet annak, amit képviselő úr mondott. De ha ragaszkodnak ahhoz, hogy márpedig akkor is 

tisztességesek és így akarják ezt befejezni, akkor muszáj lesz minden ilyen döntést megnézniük, 

utánajárniuk, illetve ugyanúgy árajánlatokat bekérniük. Elmondja, hogy bíznak bennük, bíznak 

a számokban és abban, hogy minden tisztességes módon zajlik. Arra kéri a polgármestert, hogy 

most az egyszer csinálják úgy, hogy ha van valóságalapja annak, amit a képviselő úr állít, akkor 

csinálják újból, nézzék meg újból az ajánlatokat. Megkérdezi, mi veszteni valójuk lehet. Meg-

köszöni a szót. 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy képviselő úr úgy fogalmazott, hogy feltételezzük 

mindenkiről a tisztességet, Heltai Zsolt képviselő nem feltételezte. Tájékoztatja a jelenlévőket, 

hogy visszahozzák az anyagot, újból a képviselő-testület elé fog kerülni, így egy világos állás-

pontot fognak tudni kialakítani. 

Ezt követően a képviselők a beszámolóban leírtakról kérnek tájékoztatást az alábbiak szerint.  

 

Ivanics Imréné képviselő a beszámolóban 24-sel jelzett eseményre kérdez rá.  

 

Heltai Zsolt képviselő a 6, 9, és 35 pontokat kéri kifejteni. 

 

Szabó Attila képviselő a 32. eseményről kér tájékoztatást. 

 

Igari Léna képviselő a 7, 29, és 37 eseményekről kéri a polgármester beszámolóját. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő a 15. pontról kér bővebb tájékoztatást. 

 

Pálffy Károly polgármester jelzi, hogy megpróbál sorrendben válaszolni, illetve összevon né-

hányát, melyek között összefüggés van.  

 



6 

 

6. pont Megbeszélés Török Szabolcs tankerületi igazgatóval, Bárányos József igazgató 

úrral, Németh Tibor elnök úrral és a rendőrség képviselőivel. Az iskolában volt egy meg-

beszélést igénylő eset, illetve az iskolával összefüggő kérdések miatt Bárányos József képvi-

selő és igazgató úr kérte ennek az egyeztetésnek az összehozását. A problémát átbeszélték és 

az egyéb kérdésekben is próbáltak megoldásokat találni. 

 

7. pont Egyeztetés Krivi Bélával a NIF Zrt-től és a 32. pont Egyeztetés Tasnádi Gyulával, 

a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. képviselőjével. 

Ismerteti, hogy a nagy állomással kapcsolatos fejlesztésről beszéltek. Krivi Béla úrral az ön-

kormányzat és a NIF között megkötött megállapodás szövegét egyeztették. Tasnádi Gyula a 

Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. képviselője azért járt nála, mert az ő szervezete 

kapta meg feladatként a létesülő intermodális csomópontok üzemeltetésével kapcsolatos fel-

adatokat. Ez azokat a területeket érinti, amelyek nem a MÁV, illetve Volán által használt terü-

letek üzemeltetésével kapcsolatosak. Érdeklődött, hogy az önkormányzat kéri-e a Nemzeti Ipari 

Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. közreműködését az üzemeltetésben. A tapasztalatok megmu-

tatták, hogy amikor a Bicskei Gazdasági Szervezeten keresztül látták el az üzemeltetési felada-

tokat, a peronok és a körülötte lévő területeknek a tisztán és rendben tartását, illetve a nagy 

állomás épületének tisztán tartását, így a városba érkezők nem mocsokba és nagy gazba érkez-

tek meg. Folyamatos karbantartást végzett a Gazdasági Szervezet és egy olyan állapotot tudott 

fenntartani, amely a körülményekhez képest megfelelő volt. Ismerteti, hogy javasolja azt, hogy 

a későbbiekben is a Gazdasági Szervezeten keresztül üzemeltessék, ne vonjanak be külsős üze-

meltetőket. Véleménye szerint egy külsőst nem lehet úgy irányítani, mint egy saját fenntartású 

intézményt, akik gyorsabban tudnak reagálni egy-egy helyzetre, mintha azt egy nem Bicskén 

lévő szervezeten keresztül kellene megtenni.  

 

9. pont Megbeszélés Bajcsai Tamással, a Bicskei Konyha új vezetőjével. 

A konyha állapotáról érdeklődött a megválasztott új vezetőtől.  

 

15. pont Egyeztetés Teszár Tamás ügyvezetővel (Zöld Bicske) és dr. Petrik Péter ügy-

véd úrral. 

Szigetszentmiklós Önkormányzata továbbra sem hozta meg azt a döntést, hogy a Zöld Bicské-

ben a 100.000,-Ft-os üzletrészt megvásárolja. Ez jelen pillanatban nehezíti a Zöld Bicske Non-

profit Kft. szerződéskötéseit, de el nem lehetetleníti. 

 

24. pont Részvétel a Szent László patak rehabilitációja tárgyú projektindító szakmai meg-

beszélésén. 

Tessely Zoltán képviselő úrral közös egyeztetést folytattak a Miniszterelnökségen. A projekt 

keretében a Szent László patak medrének és töltéseinek rendbe tételére nyílik lehetőség. 

Amennyiben ez megvalósul, akkor nem kell attól tartani, hogy a Szent László patak bárhol is 

kiönt majd. Ismerteti, hogy már régóta próbálnak lépéseket tenni a patak medrének és a töltések 

problémáinak megoldása érdekében, hogy azok ne jelentkezzenek a későbbiekben. 

 

29. pont Megbeszélés az Útéppark képviselőivel 

Ismerteti, hogy a tulajdonosokkal arról egyeztettek, hogy az aszfaltozás kapcsán milyen költ-

ségcsökkentést vállalnak be, illetve fogadnak el. Két olyan mintavétel történt, amelynek az 

eredménye a hibahatáron mozog, ezért egy 10%-os költségcsökkentéssel kapcsolatos tárgyalást 

folytatnak.  

 

35. pont Az új járási hivatal alapkőletétele. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal sikeresen lefolytatta a közbeszerzési eljárást a Járási Hivatal 

építésére, az ő szervezésükben zajlott az ünnepélyes alapkőletétel, melynek a Bicskei Polgár-

mesteri Hivatal adott otthont.  
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37. pont Megyei paktum aláírása. 

A megyei foglalkoztatási paktum aláírására került sor, melyről a képviselő-testület döntött. Ez 

a Megyei Kormányhivatal kezelésében lévő pályázat. Minden egyes járási székhely, mint kon-

zorciumi tag részt vesz ebben a pályázatban. A paktum a leszakadt, illetve hátrányos helyzetbe 

került, elsősorban közcélú foglalkoztatottak munkába való visszaintegrálására vonatkozó pá-

lyázatáról szól. 

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.  

 

Heltai Zsolt képviselő az útépítéssel kapcsolatos mintavétel vonatkozásában elmondja, hogy a 

Műszaki osztály őt is tájékoztatta a fúrással kapcsolatban. Ismerteti, hogy őt úgy tájékoztatták, 

hogy a két fúrás közül egy nem felel meg. Elmondja, hogy látta is a mintákat, 2 cm körül van a 

vastagsága, ebben az esetben a hibahatár nagy lenne. Egy olyan van, amely az értékhatáron 

mozog. Elmondja, hogy ezt sem nagyon tudja értelmezni, mert, ha valami 5 cm, akkor az 5 cm. 

A 4,9 az kevesebb mint 5 cm, az 5,1 cm, az meg több mint 5 cm. 

A másik pedig, hogy köszöni, nem tudja, hogy a többi képviselő kapott-e meghívást a Járási 

Hivatal alapkőletételére, de ő nem. Köszöni, hogy rájuk is gondoltak. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy az a 2 cm, az nem 2 cm, hanem 3 cm. 

Az egyik minta van a hibahatár alatt. A Járási Hivatal alapkőletételére vonatkozóan elmondja, 

hogy azt nem az önkormányzat rendezte, ők csak a helyszínt biztosították, valamint a vendége-

ket sem ők hívták meg, hanem a Kormányhivatal. Ismerteti, hogy ez abszolút az ő rendezvé-

nyük volt, nem volt lehetőségük beleszólni abba, hogy kiket hívnak meg. 

 

Heltai Zsolt képviselő megköszöni a választ. 

 

Pálffy Károly polgármester kéri, amennyiben nincs több hozzászólás, aki elfogadja a beszá-

molót, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

363/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű  

 képviselő-testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

 

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

tározatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések alapján tett intézkedésekről szóló beszá-

molót elfogadja. 

 

 

Határidő: 2016. december 21. 

Felelős: polgármester 
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3. napirendi pont 

Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett in-

tézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy jogszabály írja elő, hogy a tűzoltó parancsnok 

vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő 

települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvé-

delem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Janky Róbert tűz-

oltó őrnagy, tűzoltóparancsnok a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évre vo-

natkozó írásos beszámolóját megküldte, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Tisztelettel 

köszönti a tűzoltóság képviselőjét és átadja a szót.  

 

Komlós Tamás tűzoltó őrnagy, a tűzoltóság parancsnokhelyettese tisztelettel köszönt min-

denkit és bemutatkozik. Elmondja, hogy Janky Róbert őrnagy bocsánatkérését közvetíti, 

ugyanis Őrnagy Úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eleget tenni a meghívásnak. Kiegészí-

tésként elmondja, hogy a beszámoló a 2015. évre vonatkozik. Minden évben az azt megelőző 

évre vonatkozóan kell elkészíteniük a beszámolót. Ígéretet tesz arra, hogy a következő évben, 

2017-ben megpróbálják január végén, februárban elkészíteni a beszámolót és megküldeni a 

képviselő-testület részére, annak érdekében, hogy frissebb információkat nyújthassanak. A be-

számolóhoz nem kíván hozzátenni semmit, de amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszol. 

Ismerteti, hogy készült néhány számadattal a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságot érintően. 

Elmondja, hogy az a fura helyzet van, hogy belügyminisztériumi döntés alapján a Tatabányai 

Hivatásos Tűzoltóság működési területének át kell nyúlnia Fejér megyébe is, egészen Tabajdig 

és ebbe esik bele a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság működési körzete is. Beszámol arról, 

hogy a tatabányai tűzoltók nagyon ritkán jönnek Bicskére, melynek oka, hogy a Bicskei Ön-

kormányzati Tűzoltóság nagyon jól végzi a munkáját annak ellenére, hogy igen magas eset-

számmal dolgoznak. A tatabányai működési területre vonatkozóan a 2016. évben 223 esetben 

kellett vonulniuk. Ennél a számnál a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke kicsit nagyobb 

számot fog mondani, mert ők átmennek még Etyekre, Biatorbágyra, az M0-hoz segítséget nyúj-

tani más tűzoltóságoknak, ha azok egységei máshol vannak lekötve. Úgy gondolja, hogy ez 

példaértékű. Abból a kevés pénzből, amiből gazdálkodnak, egy hivatásos tűzoltósághoz képest 

ezt megoldani, valóban példaértékű. A számadatok azt mutatják- a halálos áldozatokra vetítve 

mutatja be -, hogy a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságnak 5 áldozatnál kellett beavatkoznia. 

Ebből 3 eset befejezett öngyilkossági kísérlet volt és 2 esetben kellett valamilyen műszaki men-

tésnél, összeroncsolódott autónál beavatkozniuk. Tűznél soha sem, ami azt jelenti, hogy a Bics-

kei Önkormányzati Tűzoltóság mindig ott van a helyszínen és nem történik személyi sérülés. 

Nagy szakmai tapasztalattal avatkoznak be. Úgy gondolja, hogy Bicske és a környező telepü-

lések biztonságban vannak a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság működését nézve. Természe-

tesen a tatabányai tűzoltók is jönnek, ha szükség van rájuk. Véleménye szerint a település tűz-

védelme maximálisan biztosított. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy örülnek annak, hogy 

szakmai berkeken belül is ilyen jó a megítélése a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságnak, me-

lyet a saját tapasztalataik is mutatnak. Kiemeli, hogy az önkormányzattal való együttműködés 

az új vezetőség felállása óta még szorosabbá és közvetlenebbé vált, ami szintén a település 

biztonságát szolgálja. Megköszöni a tűzoltók munkáját.  

 

Komlós Tamás tűzoltó őrnagy, a tűzoltóság parancsnokhelyettese megköszöni a meghívást.  

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót a képviselőknek.  
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Iványi Ferenc Tivadarné képviselő jelzi, hogy egy köszönetet szeretne tolmácsolni, kiegé-

szítve polgármester úr előbbi megjegyzését. Intézményvezetőként köszöni Polgár Viktor úrnak 

és a tűzoltóknak azt a segítséget, melyet a József Attila utcai úgymond régi, de patinás épület 

esetében tettek. 

 

Pálffy Károly polgármester további hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki 

a beszámolót elfogadja, jelezze.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

364/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkor-

mányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdeké-

ben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancsnok-

ság Bicske tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról szóló 2015. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

4. napirendi pont 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány önkor-

mányzat által történő finanszírozásáról 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke 

megkereséssel élt az önkormányzat irányába a 2016. 07. 14. napján keletkezett villámkár tár-

gyában. A villámcsapás következtében főleg elektronikus berendezések károsodtak. A kár-

esemény során keletkezett anyagi kár értéke elérte a 2 179 649 Ft-ot. A tűzoltóság jelenleg is 

önkéntes alapon, szerény pénzügyi költségvetéssel működik és látja el a környező 13 telepü-

lés tűzoltását és műszaki mentését. A költségvetésük nem tartalmaz ekkora tartalékot a meg-

hibásodott eszközök pótlására. A fentiek alapján a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke 

azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a biztonságos működés fenntartása ér-

dekében anyagi támogatással járuljon hozzá a nagymértékű kiadásaikhoz. Megnyitja a napi-

rend felett a vitát. Megadja a szót Igari Léna képviselőnek. 

 

Igari Léna képviselő megkérdezi, mi az oka annak, hogy a biztosító nem fizet. 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy az előző biztosítás nem tért ki annyira aprólé-

kosan a biztosítandó vagyontárgyakra, mint a jelenlegi biztosítás, melyet nemrég fogadott el 
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a képviselő-testület. Másrészt pedig a biztosító váltás miatt nehezebb az ügyintézés a biztosító 

próbál kihátrálni a dolgokból. Nem elsődleges, hanem másodlagos káresemény történt, vagyis 

nem közvetlenül az épületbe csapott bele a villám. Felkéri a Bicskei Önkormányzati Tűzol-

tóság elnökét nyújtson tájékoztatást a káreseménnyel kapcsolatban.  

 

Polgár Viktor a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke köszönt mindenkit. Elmondja, 

hogy egy másodlagos villámcsapás érte a tűzoltóság épületét júniusban a villamoshálózaton 

keresztül, melynek hatására az összes elektronikus eszközük tönkrement. Ismerteti, hogy amit 

tudtak, azt egy-két héten belül pótoltak, de sajnos jelentős lett az anyagi káruk, amelyre nem 

állt rendelkezésükre akkora mértékű tartalék. Jelenleg a januári és a februári működésük mú-

lik azon, hogy mennyire tudják csökkenteni a kár mértékét. A működés tekintetében a védő-

eszközök beszerzése és felülvizsgálata az, ami elmaradt, így tudták eddig kihúzni ezt az évet 

A káreseménnyel kapcsolatos ügyintézést pedig átadták az önkormányzatnak. 

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót Bárányos József képviselőnek, a Gazdálkodási 

Bizottság elnökének. 

 

Bárányos József képviselő elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság hosszasan foglalkozott a 

kérdéssel. Elmondja, hogy véleményük szerint nem szabad belenyugodni a biztosító jelen hoz-

záállásába és álláspontjába. Ezért kérik a határozati javaslat kiegészítését további három pont-

tal, melyhez kérik a képviselő-testület támogatását is. Ismerteti, hogy ezt a bizottság egyhan-

gúan támogatta.  

- Az egyik ilyen pont, hogy ismételten vegyék elő ezt a biztosítási szerződést és az önkor-

mányzat jogászainak segítségét kérjék az ügyben.  

- Abban az esetben, ha a biztosítónak van igaza, akkor azt a kiegészítést teszik, hogy termé-

szetesen megfinanszírozzák a kár összegét, hiszen alapvető érdekük és kötelességük is az, 

hogy a tűzoltók szakmai munkáját támogassák és a biztonságos működésüket biztosítsák. 

Ennek ellenére el kell mondani azt is, hogy a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság nemcsak 

Bicske közigazgatási területén működik, hanem a környező településeken is. Ezért java-

solják azt, hogy a kár megtérítésébe, megfinanszírozásába létszámarányosan járuljanak 

hozzá a környező települések önkormányzatai is. Hangsúlyozza, hogy a bizottság azt java-

solta, hogy előre finanszírozzák meg a kárösszeget annak érdekében, hogy a működőké-

pesség biztosítva legyen.  

- Harmadik pontként javasolja, hogy ismételten keressék meg a környező települések önkor-

mányzatait a járási feladatokat ellátó önkéntes tűzoltóság anyagi támogatása érdekében. 

Kérik, hogy ez utóbbi megkereséseket a polgármester mihamarabb indítsa el még a 2017. 

évi költségvetés beterjesztése és elfogadása előtt. 

Elmondja, hogy a bizottság kéri a képviselő-testület támogatását az említett módosító javasla-

tokhoz. Megköszöni a szót. 

 

Pálffy Károly polgármester köszöni a tájékoztatást. Jelzi a képviselőknek, hogy elnök úrral 

már egyeztetéseket folytattak azzal kapcsolatosan, hogy megkeresik mind a 13 települést, ame-

lyek a tűzoltóság elsődleges vonulási területéhez tartoznak, hogy ténylegesen járuljanak hozzá 

a működési költségekhez, nyújtsanak támogatást a tűzoltóságnak, hiszen ez az ő saját érdekük 

is.  

További hozzászólás hiányában a Gazdálkodási Bizottság javaslataival teszi fel szavazásra a 

határozati javaslatot.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

365/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány 

önkormányzat által történő finanszírozásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság vihar-

kárból keletkezett költségvetési hiány önkormányzat által történő finanszírozásáról szóló hatá-

rozati javaslatot a Gazdálkodási Bizottság 2016. december 20-án megtartott rendes, nyílt ülésén 

elfogadott kiegészítéseivel az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

 hozzájárul a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság biztonságos működésének fenntartha-

tósága érdekében a villámcsapás következtében keletkezett kár során a berendezések és 

eszközök beszerzésének támogatásához 2 179 649 Ft értékben, Bicske Város Önkor-

mányzatának 2016. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére. 

 

 Felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Önkormányzati Tűzoltósággal kötendő, a ha-

tározat mellékletét képező támogatási szerződés-tervezet aláírására. 

 

 Kéri, hogy az Önkormányzat ügyvéden keresztül vegye fel a kapcsolatot a biztosítóval 

a kárrendezés érdekében. 

 

 Amennyiben a biztosító által történő kárrendezés nem lesz eredményes, Bicske Város 

Önkormányzata felkéri a tűzoltóság illetékességi területéhez tartozó települések önkor-

mányzatait, hogy lakosságszám arányosan járuljanak hozzá a Bicskei Önkormányzati 

Tűzoltóság villámcsapás következtében keletkezett kárának a megfinanszírozásához. 

 

 Felkéri a polgármestert, hogy Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

a képviselő-testület elé történő beterjesztése és elfogadása előtt keresse meg a tűzoltóság 

illetékességi területéhez tartozó települések önkormányzatait annak érdekében, hogy la-

kosságszám arányosan járuljanak hozzá a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi 

fenntartási költségeihez. 

 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót Polgár Viktornak a Bicskei Önkormányzati Tűz-

oltóság elnökének.  

 

Polgár Viktor a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke megköszöni a képviselő-testü-

letnek és a bicskei lakosoknak, hogy hozzájárulnak a káreseményből keletkezett káruk megfi-

nanszírozásához. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tűzoltóság munkáját.  
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A tűzoltóság képviselői 920-kor távoznak a képviselő-testületi ülésről. 

 

5. napirendi pont 

A köztisztviselők illetménykiegészítésről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alap-

ján az önkormányzat illetménykiegészítést állapíthat meg a köztisztviselők részére rendelet-

ben. Az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetén legfel jebb 

30%, középfokú végzettségűeknél legfeljebb 20% lehet. Az önkormányzat eddig minden év-

ben a törvényi maximum szerint állapította meg a kiegészítés mértékét. Javasolja, hogy a 

2017. évre vonatkozóan is ezeket a mértékeket állapítsák meg. Az előterjesztést a Gazdálko-

dási Bizottság és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Meg-

nyitja a napirend felett a vitát. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri, hogy aki támogatja az 

előterjesztést, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott rendelet:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő rendeletet hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A Bicskei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köz-

tisztviselők alapilletményük 30%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

(2) A Bicskei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott középiskolai végzettségű köztisztvise-

lők alapilletményük 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 27/2015. (XII. 02.) önkor-

mányzati rendelet. 

 

 

 Pálffy Károly  Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 
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Z Á R A D É K: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2016. december 21. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 

6. napirendi pont 

Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy az SZMSZ alapján a képviselő-testületnek el kell 

fogadnia az éves munkatervét. A munkaterv tervezetét a jegyző állítja össze, majd a polgármes-

ter terjeszti jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé. Az előterjesztést a Város- és Vállalko-

zásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Megadja a szót Iványi Ferenc Tivadarnénak, a bizottság elnö-

kének. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke el-

mondja, hogy a bizottsági ülésen jegyző úr elmondta, hogy a Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár 2017. évi beiskolázási tervét a Humánerőforrások Bizottság tárgyalja át-

ruházott hatáskörben, és nem márciusban, hanem még februárban. Második felvetésként pedig 

javasolja, hogy a tűzoltóság beszámolóját februárra be lehetne tervezni. 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a tűzoltóság nem tudta pontosan megmondani, 

hogy mikorra tudják hozni a beszámolót, ezért nem szeretné a tűzoltóság képviselőit időhöz 

kötni. Elmondja, hogy a beszámoló beérkezését követően azt a soron következő képviselő-tes-

tületi ülésen megtárgyalja a testület. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő megköszöni a választ. 

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás hiányában kéri, 

hogy aki a 2017. évi munkatervet elfogadja, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

366/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 2017. évi munkatervét 

jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el: 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: polgármester 
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7. napirendi pont 

Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a képviselő-testület minden évben – a gazdasági 

folyamatok figyelembe vételével – felülvizsgálja a tulajdonában lévő lakások, helyiségek és 

egyéb ingatlanok hasznosítása során alkalmazott díjak mértékét. Az elmúlt években az önkor-

mányzat nem változtatott az alkalmazott bérleti és használati díjain, mert a fogyasztói árindex 

és a piaci viszonyok ezt nem tették indokolttá. A jelenlegi fogyasztói árindex ismételten úgy 

alakul, hogy azt javasolja a képviselőknek, hogy ne változtassanak a díjakon. Az előterjesztést 

a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta, megadja a szót a bizottság elnökének, Bárányos József kép-

viselőnek. 

 

Bárányos József képviselő elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság 4 igennel változatlan 

formában javasolja elfogadni a határozati javaslatokat.  

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás hiányában kéri, 

hogy szavazzanak. Fritz Gábor jegyzőhöz fordul és kérdezi, hogy több határozati javaslatot is 

el kell fogadniuk. 

 

Fritz Gábor jegyző igennel válaszol. 

 

Pálffy Károly polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki az önkormányzat 

által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat változatlan for-

mában való elfogadását támogatja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

367/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott lakásbérleti  

díjakat, és  

 

1) úgy határoz, hogy 2017. évben nem módosítja azokat, 

 

2) hatályban tartja a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló  

7/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet szerint megállapított egységárakat és feltéte-

leket. 

 

Határidő: 2016.12.31. 

Felelős: polgármester 
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Pálffy Károly polgármester kéri, hogy aki támogatja az önkormányzat által alkalmazott he-

lyiségbérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot változatlan formában, je-

lezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

368/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott helyiségbérleti dí-

jakat, és  

 

1) úgy határoz, hogy 2017. évben nem módosítja azokat, 

 

2) hatályban tartja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról 

szóló 45/2013. (II. 28.) képviselő-testületi határozat mellékletében megállapított egy-

ségárakat és feltételeket. 

 

 

Határidő: 2016.12.31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki támogatja, hogy az önkormányzat 

által alkalmazott közterület-használati díjakon ne változtassanak. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

369/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott közterület-haszná-

lati díjakat, és  
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1) úgy határoz, hogy 2017. évben nem módosítja azokat, 

 

2) hatályban tartja a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati  

rendelet 1. mellékletében megállapított egységárakat. 

 

Határidő: 2016.12.31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester kéri, hogy aki támogatja azt, hogy ne változtassanak az önkor-

mányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjakon, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

370/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgá-

latáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott mezőgazdasági 

földbérleti díjakat, és  

 

1) úgy határoz, hogy 2017. évben nem módosítja azokat, 

 

2) hatályban tartja a mezőgazdasági földbérleti díj megállapításáról szóló  

488/2014. (X. 10) képviselő-testületi határozat szerinti 1500,-Ft/AK árat.  

 

 

Határidő: 2016.12.31. 

Felelős: polgármester 

 

 

8. napirendi pont  

Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló törvény előírja, hogy a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, 

értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább 

évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve 

elkészült az előterjesztés mellékletében foglalt tájékoztatás. Az előterjesztést a Város- és Vál-

lalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének, Iványi Ferenc 

Tivadarnénak. 
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Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke el-

mondja, hogy a bizottság támogatta az előterjesztést. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást és megnyitja a napirend felett a vi-

tát. 

 

Igari Léna képviselő két megjegyzést kíván tenni. A zöld felületekkel kapcsolatban elmondja, 

hogy teljesen egyetért azzal a megállapítással, hogy van még mit tenni. Ezenfelül kérdezi, hogy 

nem lehetne-e megoldani azt, hogy a kamerákkal megfigyelt közterületeken helyezzenek el 

szelektív hulladékgyűjtő-szigeteket. Feltételezi azt, hogy azért kerültek ezek megszüntetésre, 

mert a házhoz menő rendszerrel megoldottnak gondolják azt. Azt gondolja, hogy ezek egyálta-

lán nem voltak feleslegesek. Úgy tudja, hogy ezek a gyűjtő szigetek szinte mindig tele voltak. 

Elismeri, hogy kritikán aluli volt ezeknek a gyűjtőszigeteknek a környezete és feltételezi, hogy 

ezért kerültek megszűntetésre. Ugyanakkor úgy véli, hogy elég sok helyen van elhelyezve ka-

mera, amely figyeli a közterületeket. Véleménye szerint ezek közül nyugodtan ki lehetne vá-

lasztani egyet. Elmondja, hogy nem olyan régen járt egy olyan településen, ahol ezt úgy oldot-

ták meg, hogy kerítéssel körülvett palackprést helyeztek el a gyűjtősziget mellett, így tiszta volt 

ott a környezet. 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy érti képviselő asszony felvetését. De részben az 

volt a probléma, hogy a lakosság sajnos nem úgy használta, nem olyan anyagokat helyezett el 

a szelektív hulladékgyűjtőkben, illetve azok környezetében, amit kellett volna. A szemét teljes 

tárháza fellelhető volt ezeken a szelektív gyűjtőszigeteken. Azóta a szelektív hulladékgyűjtés 

már házhoz menő formában működik. Egyetlen olyan anyag van még, amelyet a lakosok nem 

tudnak jelenleg ilyen formában gyűjteni, ez pedig az üveg. Az üveget zsákos formában nem 

lehet gyűjteni, mert az összetörik és kiszakítja a zsákokat. De a Zöld Bicske Kft. telephelyének 

kapujában mindenkinek lehetősége van lerakni a szelektív hulladékot. Ez a terület kamerával 

és biztonsági őr által védett, így itt nem helyeznek el és nem is tudnak elhelyezni olyan hulla-

dékot, ami nem a szelektív hulladékgyűjtőbe való. Mindemelett a szelektív hulladékgyűjtőknek 

nemcsak az oda elhelyezett nem oda való hulladékfajta okozta a problémát, hanem az az elvi-

selhetetlen bűz is, amit ezek a lerakott hulladékok árasztottak. Ezért is kérték például a Tölgyfa 

utcai lakók, hogy szűntessük meg az ottani szelektív hulladékgyűjtő szigetet. Azt gondolja, 

hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés részben megoldja a problémát. Olyan helyeken, 

ahol például társasházak vannak, ott a társasháznak kell megtalálnia azt a formát, hogyan tudják 

a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében elszállíttatni a szelektív hulladékot. Erre 

van már Bicskén is példa, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Mindamellett, ha a szennyvíztisz-

tító telep mellett a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás projektjének keretében megva-

lósul a hulladékválogató, akkor ott lehetőség lenne egy olyan szelektív hulladékgyűjtő sziget, 

esetleg egy hulladékudvar üzemeltetésére, ami a lakosság igényét ilyen szempontból ki tudná 

szolgálni.  

 

Bárányos József képviselő elmondja, hogy nem tud egyetérteni a képviselő asszonnyal. Ő bi-

ológusként abszolút élharcosa a normális és kulturált környezetnek, de elutasítja ezeket a hul-

ladékgyűjtő szigeteket. Pontosan azért, mert véleménye szerint a bicskei társadalom egy része 

nincs azon a kulturáltsági fokon, hogy képes legyen ezeket megfelelően használni. Csak meg-

erősíteni tudja azt, amit a polgármester elmondott, hogy minden bicskei háztartásnak lehetősége 

van arra, hogy az üveg kivételével szelektíven gyűjtse a hulladékot. A város pedig biztosítja 

azt, hogy ez a hulladék az egész év folyamán elszállításra kerüljön. Egyáltalán nem ért egyet a 

közterületi hulladékgyűjtőkkel sem, kivéve azokkal, amik az áruházak környékén találhatóak. 

Rendkívül jó példa erre Bicske testvérvárosa, Altshausen, ahol 1994-ben megdöbbenéssel ta-

pasztalta, hogy egyetlen köztéri kuka sincs és szemét sincs. Merthogy az emberek, ha nincs 

hova tenni, nem viszik magukkal a szemetet. Persze lehet, hogy ez megint kulturáltság kérdése 
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is, nyilvánvalóan az. De nézzék meg ezeket a félig romos, imitt-amott még meglévő hulladék-

gyűjtő edényeket is. Van olyan ember, aki a saját hulladékát odaviszi, utána a kóbor kutyák 

kitépik szemétbe borítva ezzel az egész várost. Elmondja véleményét, mely szerint az összeset 

megszűntetné és csak az élelmiszer áruházak környékén tartaná meg ezeket a hulladékgyűjtő 

edényeket. Ha ma valaki Bicskén azt mondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtés nem megoldott, 

az egyszerűen nem mond igazat. Köszöni és elnézést kér, nem a képviselő asszonnyal szemben 

volt indulatos, hanem egyszerűen azt nem érti, hogy miért nem érti meg egy tizenkétezres kö-

zösség, hogy vannak bizonyos szabályok, melyeket a közösség érdekében, egymással szemben 

be kellene tartaniuk. Például egy olyan egyszerű dolgot, hogy nem dobnak el egy szemet az 

utcán, amit zsebre vághatnak és otthon beledobhatnak a kukába. Köszöni a szót és elnézést kér 

az indulatosságáért. 

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy tudja, hogy nem a napirendhez tartozik, de 

szeretné tájékoztatásképpen elmondani, hogy a Gazdasági Szervezeten keresztül megrendelésre 

kerültek az új szeméttároló kukák. Sajnos nem lesznek megvalósíthatók az altshauseni látképek, 

mert a kultúra tényleg nem itt tart. Viszont igyekeztek olyan hulladékgyűjtő edényeket meg-

rendelni és a városba a későbbiekben kitelepíteni, ami nem teszi lehetővé, hogy az otthoni kom-

munális hulladékot bele tudják gyömöszölni a lakosok, ugyanakkor a Gazdasági Szervezet dol-

gozói tudják ezt a tárolóedényt üríteni. Bízik benne, hogy előbb-utóbb eljut a társadalmunk is 

egy olyan szintre, hogy nem lesz eldobott csikk, papír zsebkendő, csokoládépapír és egyéb. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást és megadja a szót Dr. Bourgla 

Ossamah képviselőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő elmondja, hogy vissza kell utasítania Bárányos József kép-

viselő szavait a bicskei emberek kulturális állapotára vonatkozóan. Az, hogy van egy, két, há-

rom, négy vagy öt vandál az nem azt jelenti, hogy az egész város kulturális érettségére ez lenne 

a jellemző, ezáltal mindenkit meg kellene fosztani ettől a lehetőségtől. Kérdést intéz Pálffy 

Károly polgármesterhez. A szelektív hulladékgyűjtőnek a munkába állásáról lehet-e tudni va-

lamit. Elvileg annak már évek óta működnie kellene. Azt látja, hogy biztonsági őrök vannak 

körülötte, de gazosodik a terület. 

 

Pálffy Károly polgármester megkérdezi, hogy a válogatóra gondol-e. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő igennel válaszol. Megkérdezi, hogy lehet-e róla tudni vala-

mit? 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási 

Társulás pályázatának keretében kezdődött el az építkezés európai uniós forrás bevonásával. 

Amikor az építkezés elért ebbe a fázisba, mely jelenleg is látható, akkor az Európai Unió egy 

felülvizsgálat keretében kivette a bicskei hulladékválogató a finanszírozását a programból. Is-

merteti, hogy tárgyalásokat folytattak a minisztériummal, illetve a Duna-Vértes Hulladékgaz-

dálkodási Társulás vezetősége is tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy ehhez a hulladék-

válogatóhoz, mely jelen pillanatban kb. 90%-os készültségen áll, minél előbb megtalálják azt a 

jogi formát, amelynek keretében az állam át tudná venni, vagy megtalálják azt a pályázati lehe-

tőséget, amivel a befejezést, a finanszírozást biztosítani tudnák. A gépek is beszerzésre és be-

szerelésre kerültek, ezek jelentős része Altshausenből, Bicske testvérvárosából, az ottani hulla-

dékválogató gépeket gyártó cégtől került beszerzésre. Ha ezt a kormánynak és az illetékes mi-

nisztériumnak sikerül lezárnia, akkor pár hét alatt a munkálatok befejezhetőek és el tud indulni 

a válogató üzemeltetése. Ismerteti, hogy több variáció van a megoldásra. Azt látják leginkább 
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életszerűnek, mivel ezt a pályázatot úgyis kivették az uniós finanszírozásból és a Magyar Ál-

lamnak kell a befejezést megoldania, akkor az lenne a legcélszerűbb, hogy maradjon magyar 

állami beruházás. Ne a Duna-Vértes vagy bármely más pályázat finanszírozza a befejezését. A 

Duna-Vértesben, illetve más pályázatokban szereplő kritériumok nagyon behatárolják a lehe-

tőségeket, hogy honnét, illetve milyen hulladékot lehet idehozni. Míg, ha a beruházás befeje-

zése, illetve kifizetése hazai finanszírozásból történik, akkor bármilyen Magyarországon gyűj-

tött hulladékot feldolgozhat majd a válogató. Nincs megkötve az állam keze, hogy például csak 

a Duna-Vértes területéről lehet ide hulladékot behozni. Ismerteti, hogy nem kell messzire men-

niük, mert néhány kilométerre a települések nem részesei a Duna-Vértesnek. Elmondja, hogy 

az új hulladékgazdálkodási rendszerben új területi egységek jönnek létre és a későbbiekben 

onnan is be lehetne ide szállítani válogatásra a hulladékot, mellyel a válogató kapacitása is 

megfelelően kihasználható lenne. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő megkérdezi, hogy lát-e valamilyen időintervallumot a befe-

jezésre vonatkozóan. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy bízik benne, hogy a 2017-es év első 

felében pont kerül arra, hogy milyen finanszírozásból valósul meg a beruházás. Akkor a befe-

jezés is belátható időn belül megvalósul.  

 

Sulyokné Guba Judit képviselő hozzá kíván szólni. Tekintettel arra, hogy Bicske egy völgy-

ben fekszik, helyezkedik el, javasolja a képviselő-testület számára annak átgondolását, hogy 

szankcionálják a különböző vegyi anyagok elégetését. Ismerteti, hogy nincs olyan hét, hogy ne 

történne például kábelégetés vagy bármilyen egyéb olyan anyag égetése, mely belepi a város 

légterét. Véleménye szerint ez egészségkárosító hatású és az az ember vagy az a csoport, aki 

ezt csinálja, az nincs tekintettel a város többi lakójára. Javasolja, hogy a megfelelő intézkedé-

seket hozzák meg, hogy szankcionálva legyenek ezek az égetések. 

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs rá hatásköre. A környezetvé-

delmi kérdésekben a kormányhivatal az eljáró hatóság. A szemetelés tekintetében - ez egy sza-

bálysértési tényállás - melynek tekintetében szintén a kormányhivatal az eljáró szerv. Az ön-

kormányzat nem rendelkezik hatáskörrel.  

 

Sulyokné Guba Judit képviselő megkérdezi, hogy ez mit jelent konkrétan, a gyakorlatban. 

Neki kell feljelentést tennie a kormányhivatal felé. Vagy az önkormányzat kezdeményezheti a 

feljelentést a kormányhivatal felé. Mégiscsak van egy probléma, amivel valamit kezdenie kel-

lene a város vezetésének.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy a szabálysértési eljárás feljelentésre indul. Lehet akár az 

önkormányzat is a feljelentő konkrét esetben. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő elmondja, hogy az ő utcájában ez gyakran előfordul. Ismer-

teti, hogy ők ki szokták hívni a rendőrséget. Megkérdezi, hogy hogyan jelentse fel. Menjen be 

a kormányhivatalba és mondja el, hogy kábelt égettek, amire a másik fél azt mondja, hogy nem 

égettek kábelt. Hogyan történik a feljelentés. A hatósághoz fordulhatunk és a hatóságnak kell 

lefolytatnia az eljárást. Véleménye szerint valamit tényleg kellene tenni, hiszen időnként tény-

leg meg lehet fulladni. Tehát a hatósághoz kell fordulni és ők folytassák le az eljárást. 

 

Fritz Gábor jegyző igennel válaszol. Elmondja, hogy a szabálysértési hatóság az eljáró ható-

ság. 
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Dr. Bourgla Ossamah képviselő megkérdezi, hogy akkor nem a rendőrség. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy a rendőrség is szabálysértési hatóság, de a szemeteléses, 

szemétégetéses ügyben az eljáró hatóság a Bicskei Járási Hivatal. 

 

Heltai Zsolt képviselő megkérdezi, hogy a város honlapján nem lehetne-e egy olyan telefon-

számot megadni, ahol be lehetne jelenteni az ilyen eseteket. Véleménye szerint nem életszerű, 

hiszen a füst elszáll addig, amíg valaki elmegy a kormányhivatalba és megteszi a feljelentést. 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy a város honlapján megtalálható a járási hivatal 

elérhetősége, melyet esetleg még feltűnőbb helyen el tudnak helyezni. 

 

Bárányos József képviselő megkérdezi Dr. Bourgla Ossamah képviselőtől, mennyire hatékony 

az, amit említett. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő elmondja, hogy a rendőrség minden esetben kimegy, és in-

tézkedik is. A tűz elalszik, a füst megszűnik, de semmilyen következménye nincs, mert a kö-

vetkező napokon ugyanúgy folytatják az égetést. 

 

Pálffy Károly polgármester megfontolásra javasolja a képviselő-testület tagjainak az égetés 

szabályozásának felülvizsgálatát. A hulladékgazdálkodási cégeknek, így a Zöld Bicskének is 

évente 10 alkalommal el kell szállítania a kerti hulladékot is. Jelenleg heti két alkalommal, a 

keddi és a pénteki napokon, van lehetőség égetésre. Véleménye szerint ezt ki tudja váltani ilyen 

szempontból a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés. Érdemes lenne felülvizsgálniuk, hogy kor-

látozzák-e egy napra vagy egyáltalán engedjék-e az égetést. Természetesen nem a grillezésekről 

és kerti szalonnasütésekről van szó, hanem a mindenféle kerti vagy nem csak kerti hulladék 

elégetéséről. 

Ezt követően megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy a szavazzanak. Kéri, aki Bicske kör-

nyezeti állapotáról szóló tájékoztatást elfogadja, az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

371/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályai-

ról szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a környezet állapotáról adott 

tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: polgármester 
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9. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi adóztatási tevékenységéről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. A beszámoló számba veszi a jegyző, mint 

önkormányzati adóhatóság tevékenységét, hogy a képviselők és a bicskei lakosság minél tel-

jesebb képet kaphasson az adóztatásról. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta, 

megadja a szót Bárányos Józsefnek. 

 

Bárányos József képviselő a Gazdálkodási Bizottság elnökeként ismerteti, hogy a bizottság 4 

igen szavazattal elfogadja a beszámolót. Egyúttal köszöni és üdvözli azt a tevékenységet, mely-

nek eredményeképpen a kintlévőségek folyamatosan csökkennek. Ugyanakkor érti azt, hogy 

egy folyamatos szélmalomharcról van szó, hiszen a márciusi és szeptemberi időszak után je-

lentős mennyiségű adóhátralék keletkezik, melynek behajtása érdekében újra és újra különböző 

tevékenységeket kell végezni. Azt kérik a szakemberektől, hogy folytassák ezt az utat és igye-

kezzenek rászoktatni az embereket arra, hogy bizony nekik is vannak kötelezettségeik. Termé-

szetesen ezt azokra érti, akik ezt nem hajlandóak elfogadni, ahogyan képviselőtársa fogalma-

zott, bizonyára ilyenek csak páran vannak Bicskén. 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást és megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő elmondja, hogy több problémája is van a bicskei adózási 

rendszerrel. Elmondja, hogy majdnem minden háztartást megadóztatnak, viszont cserébe miért 

nem vezetik be a vállalkozóknak a telekadót. Látják, hogy Felcsúton is alkalmaznak ilyet. Miért 

nem vezetik be ismét. Egykor fizetni kellett ezt az adót a városban, de megszűntették. Vélemé-

nye szerint ez az adó ki tudná váltani a lakossági építményadót. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy ez az adó megszüntetésre került, 

mert a városnak, illetve cégeknek a megtartása és idetelepülése érdekében, akkor azt a döntést 

kellett meghozniuk. Elmondja, hogy képviselő úr is többször találkozhatott olyan helyzettel, 

hogy lett volna érdeklődő bicskei területekre, elsősorban önkormányzati területekre, viszont 

a cégek első kérdése mindig az volt, hogy milyen típusú adók vannak a településen. Az lenne 

az önkormányzat érdeke, ha új cégek tudnának idejönni, idetelepülni, de ezzel az adóval nem 

tudják idehozni őket. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő elmondja, hogyha ez annyira hatékony módszer a vállalko-

zások idehozatalában, akkor feltehetően az adóbevételeknek is nőnie kellene. Ha azt mondják, 

hogy a város megszüntette a vállalkozások telekadóját, akkor cserébe rengeteg vállalkozás te-

lepül a városba és az ő általuk befizetett iparűzési adónak nőnie kellene, de nem nő. Valószínű-

leg az elméletben működik csak, de a gyakorlatban nem vált be. Ő azt kéri, hogy a lakossági 

adóterheken próbáljanak meg mérsékelni. Osszák meg az adóterheket a vállalkozók és a lako-

sok között. Csökkentsék valamilyen mértékben az ingatlanok építményadóját és a valamelyest 

tehetősebb emberek vállaljanak esetleg ebből nagyobb részt, ebből az egymilliárd körüli ösz-

szegből. 

 

Heltai Zsolt képviselő elmondja, hogy ha valóban az a cél, hogy a vállalkozásokat idehozzuk, 

akkor, ha megnézünk egy székhelyszolgáltató céget, azok oda települnek, ahol nincsen ipar-

űzési adó, vagy nagyon alacsony a mértéke, illetve a gépjárművekre kiszabott adók mértéke is 

alacsony. Ismerteti, hogy nem lát olyan székhelyszolgáltató céget, amely oda települne, ahol 

nincs vagy nagyon alacsony a telekadó. Véleménye szerint általában azzal lehet a vállalkozá-

sokat idecsalni, ha iparűzési adó, illetve gépjárműadó nincs vagy nagyon alacsony mértékű. 
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Pálffy Károly polgármester válaszában két dolgot szeretne jelezni. Az egyik az, hogy a gép-

járműadó nem az önkormányzat által meghatározott adó, ezért annak a mértékét csökkenteni 

nem tudják. Az iparűzési adót ha mérsékelnék, akkor az önkormányzat működésképtelenné 

válna, egy intézményt sem tudna fenntartani.  

 

Bárányos József képviselő elmondja, hogy az előterjesztésben az egyik táblázat alatt a 

következő rész olvasható „A 2016. évre a költségvetésben tervezett és a december 15-ig befolyt 

adóbevételek alapján megállapítható, hogy a tervezett összeg 100,55%-a teljesült.” Kéri, hogy 

ne állítsák azt, hogy kevesebb adó folyt be, hiszen időarányosan több adó folyt be. Tehát az 

említett telekadónak a megszüntetése a jelen adatok szerint, melyek tényadatok, semmiféle 

hátrányos következménnyel nem járt.  

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő megkéri Bárányos József képviselőt, hogy hasonlítsa össze a 

2015. évi adóbevételeket a 2016. évi adóbevételekkel. Az, hogy százmillióval kevesebbet ter-

veztek és annak örülnek, hogy ez teljesült, az nem azt jelenti, hogy nőnek az adóbevételek.  

 

Pálffy Károly polgármester megadja a válaszadásra a lehetőséget Fritz Gábor jegyzőnek.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az iparűzési adóból következik ez a differencia, mely a 

gazdasági folyamatoktól függ, arra nem tudnak pontosan tervezni.  

 

Pálffy Károly polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a 2015. évi adatok a december  

20-i adófeltöltést is magában foglalják, míg a 2016. évi adatok nem. 

 

Heltai Zsolt képviselő Békésszentandrást ajánlja a polgármester figyelmébe. Elmondja, hogy 

az ottani önkormányzat gazdálkodik a földjein és nem adja bérbe azokat. Nincs iparűzési adó, 

rengeteg gyár települt már oda, termelőüzemek is. Tud-e egy olyan példát mondani, amely az 

adó visszavonása után idejött Bicskére azért, mert nincs ez a fajta telekadó. Idejött Bicskére és 

termel, úgy ad munkát az embereknek, hogy tisztességes bért tud fizetni.  

 

Pálffy Károly polgármester válaszában kifejti, hogy Békésszentandrás nagy valószínűséggel 

olyan helyzetben van, hogy vannak megfelelő, egybefüggő területei. A bicskei önkormányzat-

nak nincsenek olyan egybefüggő önkormányzati tulajdonban lévő földterületei. Ezért rá vannak 

kényszerítve a bicskei tulajdonosokra, illetve a Bicske környéki földek tulajdonosaira, olyan 

szempontból, ha ők megfelelő összegért adnák el a saját ingatlanaikat gazdasági célra, akkor 

jöttek volna már Bicskére vállalkozások. A Bicske környéki földtulajdonosok olyan magas áron 

kínálják a földjeiket, hogy a vevő két tárgyalás után azt mondja köszöni, és nem kér belőle. Míg 

valószínűleg Békésszentandráson, amikor a földek elosztása történt a rendszerváltást követően, 

ott az önkormányzat igényt tartott a földterületekre. Bicskén minimális az önkormányzati tulaj-

donban lévő olyan terület, melyet ipari vagy egyéb feladatra lehetne használni.  

 

Heltai Zsolt képviselő elmondja, hogy 20 hektár földterületről beszéltek tegnap a földbérle-

tekkel kapcsolatban. Nem tudja azok mennyire vannak egyben, de valószínűleg félreértett va-

lamit polgármester úr, mert azt mondta, hogy az önkormányzat gazdálkodik azokon a területe-

ken, nem azokra települ az ipar. Megválaszolta a kérdést részben, hiszen akkor nincs értelme 

ennek az adónak a nem kivetésére, mivel amúgy sem tud az önkormányzat olyan ingatlanokat 

eladni, és a bicskei földtulajdonosok pedig nem adják el azon az értéken, amivel a vállalkozókat 

ide lehetne csalni. Azt látja, hogy olyan kedvezménnyel próbálják idecsalni a vállalkozókat, 

amit nem tudnak beváltani, mert a vállalkozók nem tudnak földet venni, így céget sem tudnak 

alapítani.  

 

Ivanics Imréné képviselő jelzi, hogy kicsit eltértek a napirendtől. Hiszen a napirend arról szól, 

hogy az ez évi adóztatási tevékenységről, az adóbehajtásról szóló beszámolóról kell dönteniük. 
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Az adórendeletet már elfogadták a jövő évre vonatkozóan, tehát amikor majd az adórendeletet 

vizsgálják felül a következő évben, akkor tudnak esetleg ilyen korrekciókat megvalósítani. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő szót kér. Elmondja, hogy azért szóltak most, mert amikor az 

adórendeletet tárgyalták, akkor azt ígérték, hogy akkor tudnak átfogóan beszélni a témáról, ha 

átfogó képet látnak majd. 

 

Pálffy Károly polgármester jelzi a képviselők számára, hogy első sorban a bizottsági ülések 

azok, ahol ezeket a kérdéseket meg lehet vitatni első körben. Nincs további hozzászólásra je-

lentkező, ezért kéri, hogy szavazzanak. Megkéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a be-

számolót, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

372/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. évi adóztatási tevékenységéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról szóló 2016. évre vonatkozó 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

10. napirendi pont 

A polgármester 2017. évre vonatkozó cafetériájának megállapításáról 

 

Pálffy Károly polgármester jelzi, hogy a napirend tárgyalása idejére átadja Bálint Istvánné 

alpolgármester asszonynak az ülés vezetési jogát és egyúttal kéri a képviselő-testület tagjait, 

hogy mentesítsék a szavazás alól. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy 

Pálffy Károly polgármestert, az őt érintő napirendi pontról szóló döntés meghozatalából zárják 

ki, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

373/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Pálffy Károly polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

379/2016. számú, „A polgármester 2017. évre vonatkozó cafetériájának megállapításáról” 

szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

Bálint Istvánné alpolgármester ismerteti, hogy a polgármester 2017. évre vonatkozó cafeté-

riájának megállapításáról kell dönteniük. A közszolgálti tisztviselőkről szóló törvény alapján a 

polgármester is jogosult a cafetéria juttatásra, melyhez képviselő-testületi döntésre van szükség. 

Korábban minden esztendőben támogatta ezt a képviselő-testület. Kéri a képviselő-testület tag-

jait, hogy az idei évben is támogassák azt. Megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, kíván-e 

valaki hozzászólni. Hozzászólás, észrevétel hiányában kéri a képviselő-testület tagjait, aki a 

határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

374/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A polgármester 2017. évre vonatkozó cafetériájának megállapításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pálffy Károly polgármester 2017. évre vonat-

kozó cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét 200.000 Ft/fő/év összegben 

határozza meg. A polgármester cafetériájának igénybevételére a Bicskei Polgármesteri Hivatal 

cafetéria szabályzata irányadó.  

 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

Bálint Istvánné alpolgármester a szavazást követően visszaadja az ülés vezetési jogát Pálffy 

Károly polgármesternek.  
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11. napirendi pont  

A 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a korábbi évek hagyományát folytatva a  

2017-es új esztendőt is jótékonysági rendezvény megszervezésével kívánják köszönteni. 

Mindazonáltal a koncertsorozat helyett színházi előadás felé szeretnének elmozdulni. Ennek 

alapján a jótékonysági újévköszöntő keretében a bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Is-

kola 2015. évi tehetséggondozó programjának FÉNYHAJÓ- ZENÉS IDŐUTAZÁS című elő-

adása kerül bemutatásra. A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár bevonásával 

az önkormányzat is jelentős szerepet vállal a rendezvény lebonyolításában. Az előadás bevé-

teleit Gál Anikó és Molnár Péter súlyos beteg bicskei lakosok és családjaik megsegítésére 

javasolják fordítani. Azok számára is lehetőséget biztosítanak a nemes cél támogatására, akik 

nem tudnak az előadáson személyesen részt venni, ők támogatói jegy vásárlásával tudják tá-

mogatni a rendezvényt. A támogatói jegyeket a Petőfi Művelődési Központban lehet megvá-

sárolni. Az előterjesztést a Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta.  Meg-

nyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Bárányos József képviselőnek, a Gazdálkodási 

Bizottság elnökének. 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnökeként ismerteti, hogy a bizottság 

4 igennel támogatja az előterjesztést. Egy apró kiegészítést javasolt a határozati javaslat szöve-

gében módosítani, amit polgármester úr is említett az előbbiekben. A határozati javaslat 2. pont-

jában a beteg bicskei lakosok „és családjaik” kifejezést kérik beemelni a határozati javaslatba, 

mivel kiskorú gyermekről van szó. 

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak.  

 

Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy további tájékoztatást szeretne nyújtani a 

bicskei lakosok részére. Ismerteti, hogy a mai napon átadásra kerülnek a támogatói jegyek a 

Művelődési Központ számára, így a mai naptól már megvásárolhatók a jegyek. Köszöni szé-

pen mindenkinek, aki nem tud személyesen eljönni, de ilyen formában is támogatja őket, 

hiszen mindkét család komoly nehézségekkel küzd.  

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő megkérdezi, hogy van-e egységára ezeknek a támogatói je-

gyeknek. 

 

Pálffy Károly polgármester igennel válaszol. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy ezer, kétezer, ötezer és tízezer forintos cím-

letekben lehet megvásárolni ezeket a támogatói jegyeket. 

 

Pálffy Károly polgármester további hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. Kéri a 

testület tagjait, hogy aki támogatja a bizottsági kiegészítéssel a határozati javaslatot, az kéz-

felemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 
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375/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi bicskei újévköszöntő előadás tá-

mogatásáról szóló határozati javaslatot a Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság 2016. 

december 20-án megtartott rendes, nyílt ülésén elfogadott kiegészítésével az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

1. a 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadást az előterjesztésben 

részletezettek szerint rendezi meg. 

2. A rendezvény bevételeit jótékonysági célra, Gál Anikó és Molnár Péter súlyos beteg 

bicskei lakosok és családjaik megsegítésére fordítja. 

3. Felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a 

rendezvény előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására 

 plakátok, szórólapok, figyelemfelkeltő tabló előkészítése 

 műsorvezetői forgatókönyv elkészítése, műsorvezetés biztosítása 

 adományszelvények, meghívó elkészíttetése, meghívók postázása 

 adománylevelek elkészítése, ajándékok megvásárlása. 

4. A 3. pontban felsorolt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 100.000 Ft-ot 

biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés dologi kiadásai terhére.  

5. A fentiek mellett a 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás 

adománygyűjtését bruttó 300.000 forinttal támogatja, melyre Bicske Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet. 

6. Elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését. 

 

Határidő: 2017. 01.06. 

Felelős: polgármester 

 

 

12. napirendi pont  

A 2017. évi bicskei városi disznóvágás megszervezéséről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy 2016 februárjában első alkalommal került meg-

rendezésre a városi disznóvágás elnevezésű program, melyet 2017-ben ismételten szeretné-

nek megrendezni, a nagy érdeklődésre való tekintettel. Lehetőséget biztosítva a Bicskén élő 

gyermekeknek arra, hogy megismerhessék, a felnőtteknek pedig arra, hogy feleleveníthessék 

a disznóvágások hangulatát, szokásait, illetve fortélyait. A rendezvény részletes programját 

az előterjesztés tartalmazza. Két javalattal kíván élni. Az időpontra vonatkozóan javasolja, a 

2017. február 11. reggel 7 órai kezdést a Város Kemencéjénél. Házigazdának javasolja és 

egyben felkéri Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt, illetve Ivanics Imréné képviselő asz-

szonyt pedig felkéri a feldolgozási munkálatok koordinálására, vezetésére. Továbbá javasolja, 

hogy a 2016. évi költségvetés terhére 500.000.- Ft-ot biztosítsanak a rendezvény lebonyolítá-

sához. Megnyitja a napirend felett a vitát. 
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Heltai Zsolt képviselő elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság ülésén elnök úrral kicsit fel-

szisszentek az 500.000.- Ft-ra. Ismerteti, hogy vidéki emberként vágott már disznót és tudja, 

hogy az milyen költségekkel jár. Elmondja, hogy megnyugtatták őket, hogy nem sok ez az öt-

százezer, mert tavaly hétszázötvenezerbe került. Azt szeretné kérdezni, hogy miben különbözik 

a két rendezvény. Elmondja, hogy az ötszázezret sem tartották túlzottan alul kalibrált összeg-

nek, viszont ha tavaly hétszázötvenezret sikerült elkölteni és még a Bicskei Összefogásért 

Egyesület is támogatta pluszban a rendezvényt. Megkérdezi, hogy akkor mi az, ami elmarad. 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy véleménye szerint képviselő úr egy otthoni, csa-

ládi disznóvágással próbálja meg összehasonlítani a rendezvényt, ahol vannak öten, tízen, 

amely egy családi piknikhez hasonló. Addig ez egy egész városról szól. Megadja a szót Bálint 

Istvánné alpolgármester asszonynak. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester ismerteti, azt kívánja javasolni, hogy keret jelleggel kerüljön 

be ez az összeg. Elmondja, hogy a tavalyi évben volt egy hízó, amit felajánlásként kaptak és 

egy másik, amelyet vásároltak. Továbbá húst, zsírt és minden egyéb szükséges dolgot vásárol-

tak még. Elmondja, hogy nem emlékszik rá, hogy kimerítették volna a keretet, de a 750.000.- 

Ft szintén keretjelleggel volt megállapítva. Ismerteti, hogy ha a képviselő szeretné, akkor a 

tételes kimutatást biztosítják a számára. Elmondja továbbá, hogy a tavalyi évben az Összegfo-

gás Egyesülettel közös szervezésben zajlott a program, de most az önkormányzat önállóan kí-

vánja ezt megoldani. 

 

Heltai Zsolt képviselő segítséget kér, hogy felhasználásra került-e a teljes összeg.  

 

Bálint Istvánné alpolgármester jelzi, hogy utánanéznek és biztosítják a kimutatást a képviselő 

úr részére.  

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselő részére.  

 

Sulyokné Guba Judit képviselő megkérdezi, hogy nem kell-e megjelölniük költségvetési sort, 

mivel a határozati javaslatban az szerepel, hogy a 2016. évi költségvetés terhére kerülne meg-

rendezésre a program. 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy nem véletlenül szerepel az a határozati javaslat-

ban, hogy a 2016. évi költségvetés terhére. Ennek oka, hogy nem biztosak abban, hogy a 2017. 

évi költségvetés a határozati javaslatban megjelölt időpontig elfogadásra kerül-e a képviselő-

testület által. Ismerteti, hogy a költségvetést minden év február 15-ig kell a polgármesternek 

benyújtania a képviselő-testület elé. 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottsági ülé-

sen elhangzott az, hogy keret jelleggel kerüljön biztosításra ez az összeg a rendezvény lebonyo-

lítására. Ennek megfelelően kéri, hogy a határozati javaslatba az összeg keret jelleggel kerüljön 

bele. Elmondja, hogy jelen volt a rendezvényen, ahol azt tapasztalta, hogy a bicskei polgárok 

örömmel vettek részt, jól érezték magukat, sok gyereket is elhoztak a szülők. Nem sajnálja erre 

a pénzt a szükséges és elégséges mértékig. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő is szót kér. Tréfálkozva megjegyzi, hogy disznóvágás ügyé-

ben illetékesnek tartja magát. Támogatandó dolognak tartja azt, hogy régi hagyományokat fel-

elevenítsen egy település. Elmondja, hogy nem is sokallja azt az összeget. 

 

Pálffy Károly polgármester szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot az elhangzott módo-

sító javaslattal, miszerint keret jelleggel kerüljön meghatározásra a rendezvény lebonyolítására 
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szánt összeg, illetve Bálint Istvánné alpolgármester asszony és Ivanics Imréné képviselő asz-

szony felkérésével. Megkéri a képviselőket, aki támogatja a határozati javaslatot, az kézfeleme-

léssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

376/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A 2017. évi bicskei városi disznóvágás megszervezéséről 

 

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

ről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske városi disznóvágás programját a 

következők szerint fogadja el: 

 

 Helyszín: Város Kemencéje 

 Rendezvény kezdete: 2017. február 11. reggel 7 óra 

 Házigazda: Bálint Istvánné alpolgármester 

 Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvény előkészítésére és 

lebonyolítására a 2016. évi költségvetés terhére keret jelleggel 500.000,-Ft-ot 

biztosít. 

 Felkéri a Petőfi Művelődési Központot a rendezvény előkészítésére, a teljes 

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

a Bicskei Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján. 

 Felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet, hogy gondoskodjon a rendezvény 

helyszínének megfelelő rendezettségéről, tisztaságáról és a rendezvény zavartalan 

lebonyolításáról. 

 A rendezvény koordinálásáért és a disznó feldolgozásáért felelős személy: Ivanics 

Imréné önkormányzati képviselő. 

 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Igari Léna képviselő jelzi, hogy el kell mennie és 1010 órakor távozik az ülésről.  

 

Pálffy Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel továbbra is hatá-

rozatképes. 
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13. napirendi pont 

Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti az előterjesztést. Jogszabályi kötelezettség alapján a 

Bicskei Polgármesteri Hivatal jegyzőjének évente be kell számolnia Bicske Város Önkor-

mányzat Képviselő-testületének a hivatal működéséről. A fentiek szerint a jegyző elkészítette 

a részletes beszámolót. A beszámoló számba veszi a Bicskei Polgármesteri Hivatal egyes 

irodáinak tevékenységét és munkáját annak érdekében, hogy a képviselők és a lakosság minél 

alaposabb képet kaphasson a hivatalról. Az előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének, Iványi Ferenc Tivadarnénak. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökeként 

ismerteti, hogy a bizottság elfogadta a beszámolót és köszöni az alapos munkát.  

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás, észrevétel hi-

ányában kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatja az előterjesztést, kézfelemeléssel je-

lezze.  

 

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-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

377/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi 

működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

14. napirendi pont 

Kerecsendi Kiss Márton Tanoda épületében körzeti megbízotti irodaként fenntartott he-

lyiség használati jogáról 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a bicskei Kerecsendi Kiss Márton Tanoda azzal 

a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Tanoda Bihari u. 9. szám alatti épületében 

lévő körzeti megbízotti irodaként fenntartott helyiséget az elnyert pályázat dokumentációinak 

előírás szerinti tárolására, értékek megóvására és az adminisztráció, illetve egyéni foglalko-

zások helyszínéül szeretnék hasznosítani. A fenti helyiség használati jogát a bicskei Rendőr-

kapitányság kapta meg. Ezért ahhoz, hogy a képviselő-testület helyt tudjon adni a Tanoda 

kérelmének szükséges, hogy a bicskei Rendőrkapitányság lemondjon a helyiség használatá-

nak jogáról. Levélben megkereste a Rendőrkapitányságot. A bicskei Rendőrkapitányság az 
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előterjesztés 4. mellékletét képező nyilatkozatát juttatta el a hivatalhoz. Kéri képviselőtársait, 

hogy támogassák a határozati javaslatot a Tanoda megfelelő működése érdekében.  Megnyitja 

a napirend felett a vitát.  

Hozzászólás és egyéb észrevétel hiányában kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja 

a határozati javaslatban foglaltakat, az jelezze. 

 

 

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-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

378/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Kerecsendi Kiss Márton Tanoda épületében körzeti megbízotti irodaként fenntar-

tott helyiség használati jogáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerecsendi Kiss Márton Tanoda (a to-

vábbiakban: Tanoda) 2060 Bicske, Bihari u. 9. szám alatti épületében lévő körzeti megbízotti 

irodaként fenntartott helyiség használatának jogát a Tanoda javára határozatlan időre, vissza-

vonásig átengedi. 

 

 

Határidő: 2017.01.06. 

Felelős: polgármester 

 

 

15. napirendi pont 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. korábbi könyvvizsgálójának visszahívásáról és a társaság 

fióktelepének törléséről 

 

Pálffy Károly polgármester ismerteti, hogy a képviselő-testület már tárgyalt a Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. könyvvizsgálójáról és meghatározta, hogy az Audit Service Könyvszakértő, 

Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.-t jelöli ki. A képviselő-testület határozatában felhatalmazta 

a polgármestert az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására, és a cégbírósági eljárás le-

folytatásával meghatalmazta dr. Petrik Péter ügyvédet. A cégbírósági eljárás lefolytatásával 

kapcsolatos hatályos jogszabályoknak való megfelelőség érdekében a képviselő-testület ha-

tározata kiegészítendő az Audit Service Könyvszakértő, Adó és Vezetési Tanácsadó Kft. 

megbízatásának kezdő dátumával, illetve a társaság korábbi könyvvizsgálójának, az Ernst & 

Young Könyvvizsgáló Kft. visszahívásáról, illetve cégjegyzékből történő törléséről szóló ala-

pítói döntéssel. Fentieken túl a társaság felszámolta a 2085 Pilisvörösvár, Ipartelep 1621 hrsz. 

alatti fióktelepét, az ottani működését ténylegesen megszüntette, ezért indokolt, hogy a fiók-

telepet a cégjegyzékből formálisan is törölje a társaság. A fióktelep cégjegyzékből való tör-

léséhez az alapító ez irányú döntése szükséges. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás és egyéb észrevétel hiányában kéri, hogy aki 

támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, jelezze. 
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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-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

379/2016. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. korábbi könyvvizsgálójának visszahívása és a társa-

ság fióktelepének törlése  

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy határoz, hogy 313/2016. (X. 26.) számú képviselő-testületi határozatát kiegészíti 

akként, hogy a Társaság korábbi könyvvizsgálóját, az Ernst & Young Könyvvizsgáló 

Kft-t 2016. október 26. napjával megbízatásából visszahívja és törli a Cégjegyzékből, 

továbbá a Társaság új könyvvizsgálójának 2016. október 26. napjától 2019. május 31. 

napjáig terjedő határozott időtartamra az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Veze-

tési Tanácsadó Kft-t, a könyvvizsgálatot végző felelős könyvvizsgálóként dr. Serényi 

Iván könyvvizsgálót (nyilvántartási száma: 003607) jelöli ki. 

2. Úgy határoz, hogy a Társaság 2085 Pilisvörösvár, Ipartelep 1621 hrsz. alatti fióktelepét 

törli a cégjegyzékből. 

3. A fenti módosításokra figyelemmel felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti válto-

zásokat a Társaság tagjegyzékén vezesse át és keresse meg az illetékes cégbíróságot a 

Cégjegyzéken történő átvezetése érdekében. 

4. Felhatalmazza Bicske Város Polgármesterét a Társaság változásokkal egységes szerke-

zetbe foglalt létesítő okiratának aláírására.  

5. Meghatalmazza dr. Petrik Péter ügyvédet (1012 Budapest, Attila út 119. V/4.) az alapí-

tói határozat(ok)ban elhatározott változásoknak egységes szerkezetű létesítő okiratba 

foglalására és a cégbíróságnál történő átvezetés során a Társaság képviseletére. 

 

Határidő: 2017.01.06. 

Felelős: polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester jelzi, hogy a napirendi pontok végéhez értek. Képviselői beje-

lentések megtételére van lehetőség.  

 

Bálint Istvánné alpolgármester köszönetet szeretne nyilvánítani azoknak a bicskei vállal-

kozóknak, akik fontosnak tartották az önkormányzat idei adománygyűjtő akciójának támoga-
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tását. Élelmiszerben és zömében pénzbeli támogatásban közel 1,5 millió forintot sikerült ösz-

szegyűjteni. E pénzből vásároltak élelmiszeradományokat, amiket a napokban hordanak és 

hordtak ki a képviselők a körzetükben élő nehéz sorsú családoknak. Továbbá a holnapi Kari-

tász és Kapcsolat Központ által szervezett szeretet-ebédre hívnak a nehéz sorsú családokból 

100 főt. Ismerteti, hogy ezen a rendezvényen is további 50 csomag kerül kiosztásra. Köszöni 

mindenkinek a segítséget. Megköszöni képviselőtársainak, hogy eljuttatják a csomagokat a 

családokhoz. Köszöni a Kapcsolat Központ munkatársainak a csomagolásban, a csomagok 

előkészítésében nyújtott segítséget. Köszöni a hivatal azon dolgozóinak, Kollár-Vincze Vik-

tóriának és Horvát Gyulának is azt az energiát és azt az időt, amit erre szántak.  

 

Ivanics Imréné képviselő jelzi, hogy el kell mennie. 1016 órakor távozik az ülésről. 

 

Heltai Zsolt képviselő elmondja, hogy Pálffy Károly polgármester az ülés elején azzal vádolta, 

hogy ő, mint képviselő egyből a médiához fordult, amit vissza kell, hogy utasítson. Ismerteti, 

hogy az ajánlatok beérkezését követően, melyek magasabb műszaki tartalommal rendelkeztek 

és olcsóbbak voltak, azokat elküldte minden egyes képviselőtársának e-mailben. Kérte jegyző 

urat, alpolgármester asszonyt és polgármester urat, hogy rendkívüli ülés keretében hozzák visz-

sza a képviselő-testület elé az anyagot. Elmondta, hogy a közmeghallgatáson is azért hozta fel 

ezt a témát, mert véleménye szerint a polgármester válaszra sem méltatta. Amikor pedig be-

széltek róla, akkor elmondta, hogy a nyilvánvaló számokat, a számokbeli különbséget vissza-

hozhatják és tárgyalhatnak róla. Ismerteti, hogy neki ezt követően, mint képviselőnek nem volt 

más eszköze, mint a nyilvánosság erejét felhasználva nyomást gyakorolni. Nem tudja mi lesz 

az eredménye annak a képviselő-testületi ülésnek, amikor erről beszélnek majd, de visszake-

rülhetett az előterjesztés a képviselő-testület asztalára. Az első e-mailben, amit elküldött ezt 

kérte. Megkérdezi, hogy miért nem tudott megvalósulni ez akkor, mielőtt ekkora nagy hűhó lett 

belőle. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy nincs nála a gépe, de jegyző úr segít-

ségét kéri azzal kapcsolatban, hogy nézze meg, hogy képviselő úr e-mailje mikor érkezett. El-

mondja, hogy ha jól emlékszik, az e-mailt 10 óra 30 perc körül küldte. A közmeghallgatás pedig 

16 órától kezdődött. Igazából idejük sem volt válaszolni. 

 

Heltai Zsolt képviselő megkérdezi, hogy válaszolni egy e-mailre mennyi időt vesz igénybe. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy Heltai Zsolt képviselő emailje 10 óra 26 perckor érke-

zett. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy képviselő úr küldött egy e-mailt 10 

óra 26 perckor és elnézést kér, hogy a kollégák azonnal nem dobták el az összes munkájukat és 

nem csak az ön levelére koncentráltak, még egyszer elnézést kér érte.  

 

Heltai Zsolt képviselő elmondja, hogy annyit szeretett volna csak, hogy „oké, gondolkodunk 

rajta”. 

 

Pálffy Károly polgármester elmondja, hogy képviselő úr meg sem várta annak a lehetőségét, 

hogy válaszoljanak. Egy napot, sőt egy fél napot sem hagyott, hogy választ kaphasson. 

 

Heltai Zsolt képviselő elmondja, hogy a közmeghallgatás előtt személyesen beszéltek és akkor 

azt mondta polgármester úr, hogy nem lesz rendkívüli ülés.  

 

Pálffy Károly polgármester megkéri Heltai Zsolt képviselőt, hogy hallgassa meg, hiszen ő is 

meghallgatta. Elmondja, hogy akkor azt mondta, hogy még meg sem tudták vizsgálni, amit 
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küldött és hogy azonnal rendkívüli ülést biztos, hogy nem fog összehívni. Ismerteti, hogy meg-

felelően szerette volna megnézni azokat az ajánlatokat, amiket a képviselő megküldött. Képvi-

selő úr az ajánlatokat nem ugyanolyan műszaki tartalommal kérte be. Azt kéri, hogy ezt a vitát 

jelenleg zárják le, ígéri, hogy az előterjesztés ténylegesen visszakerül a képviselő-testület elé. 

 

Sulyokné Guba Judit képviselő szeretne bejelentést tenni. Elmondja, hogy a malom előtt egy 

hatalmas nagy kátyú van. Korábban a malom a kátyúzást megoldotta, de most már nem műkö-

dik ez a fajta megoldás. Ismerteti, hogy a kamionok tovább mélyítették, tovább rongálták je-

lenleg már az úttest egyharmad részéig benyúlik ez a kátyú. A közlekedést is akadályozza. Kéri, 

mivel ez az útszakasz a közúthoz tartozik, ezért az önkormányzat jelezze a közútkezelő felé. 

 

Pálffy Károly polgármester köszöni a jelzést és megígéri, hogy jelzik azt. Jelzi a képviselő-

testület tagjai számára, hogy még egy rendkívüli ülés keretében össze kell, hogy gyűljenek a 

pénteki napon, mert egy vezetői pályázat ügyében kell döntést hozniuk.  

Ezt követően megköszöni a képviselő-testületi ülésen mindenkinek a 2016. évi munkáját. A 

televízión keresztül az önkormányzat munkáját nyomon követő lakosoknak is kegyelmekben 

gazdag, áldott karácsonyt és boldog új évet kíván. 

Ezt követően megköszöni még egyszer a képviselő-testület munkáját és 1022 órakor a nyílt ülést 

bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

   polgármester jegyző 


