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JEGYZŐKÖNYV 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

soros, nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2018. október 31. (szerda) 8.32 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő (8.35-kor érkezik, 9.26-kor távozik) 

Heltai Zsolt képviselő 

Ivanics Imréné képviselő  

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

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Igari Léna képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Kósa László Bicske Városi TV 

Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. igazgatója 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató NKft. gazdasági igazgatója 

 

 

Pálffy Károly: köszönti a képviselő-testület soros, nyílt ülésén megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a testület 10 fővel határozatképes. Elmondja, hogy dr. Bourgla Ossamah és Igari Léna, 

hiányzik és nem is jelezték távolmaradásukat. A napirendi pontokhoz javasolja felvételre a 

településrendezési eszközök módosításáról szóló - Bicske M1 Szárligeti csomópont -

előterjesztést és 4. napirendi pontként javasolja tárgyalni. Kéri, hogy aki a napirendi pontokat 

elfogadja, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

268/2018. (X.31.) határozata 

 

a 2018. október 31-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 31-i soros, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

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

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Településrendezési eszközök módosításáról - Bicske M1 Szárligeti csomópont  

előterjesztő: polgármester 

 

5. A 2019. évre vonatkozó háziorvosi feladatellátási szerződésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. A Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint Bicske Város Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatának aktualizálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-es nevelési 

évben 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról 

Előterjesztő: polgármester 
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10. Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. 2018. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

12. 2019. évi városi disznóvágás rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

13. Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

14. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. I. féléves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

15. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. féléves beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

16. A Bicskei Egészségügyi Központ EFI helyiségre vonatkozó használati jogának 

meghosszabbításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

17. Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

18. Bicskei Kővágó Antal Kertbarát kör Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

19. Képviselői bejelentések 

 

Határidő:  2018. október 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

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

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti a napirendi pont címét és jelzi, hogy dr. Bourgla Ossamah megérkezett 

a képviselő-testületi ülésre. 
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Dr. Bourgla Ossamah 8.35-kor megékezik a képviselő-testület ülésére. A testület 11 fővel 

határozatképes. 

 

Pálffy Károly: megadja a lehetőséget a képviselőtársaknak a kérdezésre. 

 

Sulyokné Guba Judit: a két ülés közötti időszak eseményei közül a 26. és a 30. számú pontokat 

kéri ismertetni. 

 

Ivanics Imréné: a 11. pont ismertetését kéri. 

 

Heltai Zsolt: a 26. és a17. pontokról kér bővebb tájékoztatást.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a kérdéseket. Jelzi, hogy az egyes pontok sorrendjében haladva 

válaszol azokra. 

 

Elsőként a 11. pontot, Kerekasztal megbeszélés ebtartás témában megnevezésű eseményről 

nyújt bővebb tájékoztatást. Elmondja, hogy a kutyabarátokkal folytattak megbeszélését, melyen 

részt vett a gyepmesteri feladatokat ellátó vállalkozó is annak érdekében, hogy minél 

hatékonyabban tudják a kóbor ebeket begyűjteni. Bízik benne, hogy eredményes volt ez a 

megbeszélés és megnyugtató módon tudják kezelni a kóbor ebek kérdését.  

Ehhez kapcsolódóan tájékoztatja a jelenlévőket és a lakosságot, hogy a városban kötelező 

ebösszeírást végeznek. Arra kéri a lakosságot, hogy aki kutyát tart, legyen szíves kitölteni a 

nyomtatványt és azt juttassa vissza az önkormányzathoz, hogy az ebösszeírási kötelezettségnek 

eleget tudjanak tenni.  

 

17. pont: Megbeszélés László Péterrel az Atrox-Mérnök Kft. ügyvezetőjével a 

folyamatban lévő beruházások kapcsán: 

Elmondja, hogy László Péter az Atrox-Mérnök Kft. és a Zöld Bázis Kft. ügyvezetője. Az 

említett megbeszélésen a bölcsőde és a Kultúrkúria beruházások kapcsán éltek a 10 napos 

kötbérkivetési lehetőséggel, mivel a munka nem került határidőre elvégzésre. 

 

26. pont: Megbeszélés Völgyesi Zsolttal, a MÁV vezérigazgatójával a Bicske 

nagyállomáson kialakult helyzet megoldása érdekében és a 30. pont: Helyszíni bejárás a 

MÁV stratégiai vezérigazgató-helyettesével Völgyesi Zsolttal 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy dr. Homolya Róberthez, a MÁV vezérigazgatójához kért 

időpontot a nagyállomás környékén kialakult helyzet rendezése ügyében. Völgyesi Zsolt 

vezérigaztó-helyettes tudta fogadni. Elmondja, hogy átbeszélték azt, hogy milyen megoldási 

lehetőségek vannak a lakosság nyugalmának megőrzése érdekében, hogyan tudnák javítani a 

helyzetet az állomás területén. Bízik benne, hogy a bejárást követően pozitív elbírást fognak 

kapni. Véleménye szerint Völgyesi Úr pozitívan állt a felvetésekhez.  

 

Megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek. 

 

Heltai Zsolt: megkérdezi, hogy ehhez a ponthoz kapcsolódóan nem merült-e fel a sóderlerakó 

megszűntetése. 

 

Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy az közrakodó, ezért nem lehet megszűntetni. Abban 

bízik, hogy támogatást fog élvezni a Kormány részéről ismételten az Intermodális 

Csomópontnak a megvalósítása. Véleménye szerint az fogja rendezni véglegesen a közrakodó 

helyzetét. A közrakodóra az önkormányzatnak nincs ráhatása. A MÁV-nak biztosítania kell 



5 
 

ezeket a közrakodókat. Egy zajvédő, porvédő fal kialakítását javasolták a rakodóvágány mellé. 

Ennek megvalósíthatóságát vizsgálja a MÁV. Azt gondolja, hogy ez segíthet az ott élők 

nyugalmának a biztosításában. 

Nincs több kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, 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:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2018. (X.31.) határozata 

 

 

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 

határozatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések alapján tett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő:  2018. október 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

2. Napirendi pont 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy a beszámolóhoz van-e valakinek 

kérdése. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki elfogadja, 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:  

 

 

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2018. (X.31.) határozata 

 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

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

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2018. október 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

3. Napirendi pont 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási, 

valamint a Város- és vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki elfogadja a rendelet módosítását, 

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:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete 

 

a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló  

7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4. Napirendi pont 

Településrendezési eszközök módosításáról - Bicske M1 Szárligeti csomópont  

előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az állami főépítész a véleményét 

megküldte, ezért kell most tárgyalniuk. Megnyitja a napirend felett a vitát. Tájékoztatja a 

testület tagjait, hogy az előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és 
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támogatta. Felkéri Iványi Ferenc Tivadarnét, a bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a 

bizottság véleményét. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy a bizottság mindkét határozati javaslatot és a 

rendelet-tervezetet is támogatta. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást. Megköszöni, hogy van-e valakinek észrevétele. 

Nincs hozzászólás, javaslat, ezért kéri, hogy szavazzanak. Elsőként kéri, hogy aki a környezeti 

vizsgálat szükségességéről szóló határozati javaslatot támogatja, 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:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

271/2018. (X.31.) határozata 

 

 
környezeti vizsgálat szükségességéről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Bicske, Szárligeti M1 csomópont” 

elnevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekthez kapcsolódó településrendezési 

eszközök módosítása tárgyban az alábbi döntéseket hozza: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet hatálya alá 
tartozik, 
 

2. a településrendezési eszközök módosítása következtében várható környezeti hatásokat 
nem tartja jelentősnek, ezért úgy dönt, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem 
tartja szükségesnek, tekintettel arra is, hogy a tervezett csomópont környezetvédelmi 
engedéllyel rendelkezik. 

 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: polgármester 

 

Pálffy Károly: másodikként kéri, hogy aki a Településszerkezeti terv módosítását támogatja, 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

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

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

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2018. (X.31.) határozata 

 

 
a Településszerkezeti terv módosításáról 

 

 

Bicske város hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatban Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozza: 

1. Bicske város hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal (a 
továbbiakban: Határozat) megállapított Településszerkezeti tervét a Bicske, Szárligeti 
M1 csomópont projekttel összhangban módosítja. 

2. Egyidejűleg a Határozat mellékletét képező, a külterületet ábrázoló T-l jelű 
településszerkezeti tervlap jelen módosítással érintett területrészét hatályon kívül 
helyezi, helyébe jelen határozat 1. mellékletét képező tervlap szerinti megállapításokat 
lépteti hatályba. 

3. Megállapítja, hogy a település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 
biológiai aktivitásérték jelentős mértékben nem változott. 
 

 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a rendelet módosítást elfogadja, 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:  

 

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő döntést hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete 

Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  

18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. Napirendi pont 

A 2019. évre vonatkozó háziorvosi feladatellátási szerződésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: tájékoztatja a jelenlévőket az előterjesztésről. Elmondja, hogy az előterjesztést 

a Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Megadja a szót dr. Bourgla Ossamah képviselőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: tájékoztatja a képviselőket, hogy fél év után tartós betöltetlen praxisnak 

lesz minősítve és arra állami támogatást is kaphat, aki betölti azt. Megkérdezi, hogy ez a 

lehetőség nem merült-e fel. 

 

Pálffy Károly: igennel válaszol. Elmondja, hogy ennek ellenére várják olyan jelentkezését, aki 

ezt a praxist betölti. Hozzáteszi, hogy ezeket a támogatásokat ő fogja tudni igénybe venni. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: elmondja, hogy a szerződés szövegében az ápolónő heti 12 órára bruttó 

45.000,- Ft díjazásban részesül. Számára nem volt egyértelmű, hogy heti vagy havi összeg.  

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy az alapkezelő hagyja jóvá a szerződést. Tájékoztatja a képviselőt, 

hogy ennek megfelelően a korábbi szerződés analógiájára készítették el a szerződést.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: elmondja, hogy számára nem volt egyértelmű, hogy heti vagy havi 

bérről van szó.  

 

Pálffy Károly: hozzáteszi, hogy ezeket az összegeket korábban már egyeztették.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: kéri, hogy tegyék egyértelművé, hogy heti vagy havi bér.  

 

Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. Ígéretet tesz arra, hogy 

megvizsgálják képviselő úr felvetését. Kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, 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:  
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A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

273/2018. (X.31.) határozata 

 

 

Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben 

az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében: 

 

1. megbízóként 2019. január 1. napjától 2019. június 30. napjáig tartó határozott időre 

Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítés céljából megbízza és feladat-

ellátási szerződést köt a BINO Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 2060 Bicske 

Kisfaludy u. 48.; cégjegyzékszám: Cg.07-06-005075; adószám: 22063294-1-07) 

gazdasági társasággal, mint megbízottal, 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 

aláírására, 

3. felhatalmazza a polgármestert a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az 

egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges 

valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést 

engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, 

hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

Határidő:  2018. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. Napirendi pont 

A Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint Bicske Város Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának aktualizálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta és támogatta. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy 

észrevételt tettek, miszerint a fejezetek átszámozása szükséges. Megnyitja a napirend felett a 

vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri aki a határozati javaslatot támogatja, 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:  
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A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

274/2018. (X.31.) határozata 

 

a Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint Bicske Város Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának aktualizálásáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal, 

valamint Bicske Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerint hagyja 

jóvá.  

 

 

Határidő:  2018.10.31. 

Felelős:  jegyző 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

7. Napirendi pont 

Iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: tájékoztatja a képviselő-testületet az előterjesztésről. Elmondja, hogy az 

előterjesztést a Humánerőforrások bizottsága tárgyalta és támogatta, jelezve azt, hogy a Szent 

László Általános Iskola címe tévesen szerepel és kéri a megfelelő címre módosítani azt. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja a határozati 

javaslatot, 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:  

 

 

 

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

275/2018. (X.31.) határozata 

 

Iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske település vonatkozásában az iskolai 

felvételi körzetek megállapításával kapcsolatban – a jegyző nyilvántartásában szereplő adatok 

alapján - az alábbi adatokat közli és a 3.) pontban meghatározott véleményt alakítja ki: 

 

1.) Bicske településen a hátrányos helyzetű általános iskolába járó tanulók létszáma: 152 fő. 

 

2.) Bicske városban működő általános iskolák: 

- Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola székhely: 2060 Bicske, Szent István 

út 42. az intézményben a településen élő hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók 

létszáma: 92 fő, 

- Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola székhely: 2060 Bicske, Hősök 

tere 5/B. az intézményben a településen élő hátrányos helyzetű általános iskolai 

tanulók létszáma: 6 fő;  

- Szent László Általános Iskola székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 5. az intézményben 

a településen élő hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók létszáma 1 fő. 

 

3.) A képviselő-testület nem javasolja a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi 

körzetének módosítását, egyetért a jelenlegi kijelöléssel. 

 

 

Határidő:  2018. október 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

8. Napirendi pont 

Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-es nevelési évben 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztést a Humánerőforrások bizottsága 

tárgyalt és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért 

kéri, hogy aki támogatja a csoportlétszám túllépésének engedélyezését, 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:  

 

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2018. (X.31.) határozata 

 

 

az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-es nevelési évben 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvodában, a 2018/2019-es 

nevelési évre az óvodai csoportokban a maximális csoportlétszám túllépését az alábbiak szerint 

engedélyezi: 

 

- Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája Napsugár csoport  csoportlétszám: 26 fő 

- Bicske Városi Óvoda József Attila Tagóvodája Katica csoport csoportlétszám: 26 fő 

 

 

Határidő: 2018.10.31. 

Felelős: polgármester 

 

 

9. Napirendi pont 

A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a 

Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri aki támogatja a megállapodás megkötését, 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:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

277/2018. (X.31.) határozata 

A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske Bihari utca 4209/65 hrsz-ú ingatlanon létesített 14x26 m-es műfüves grundpálya 

üzemeltetési feladataival határozatlan időtartamra a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető költségvetési intézményét bízza meg 2018. november 1. napjától a melléklet 

szerinti üzemeltetési szerződésben foglalt feltételekkel, 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő:  2018. október 31. 

Felelős: polgármester 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

10. Napirendi pont 

Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta és támogatta. Átadja a szót a Humánerőforrások Bizottság 

elnökasszonyának a szót a bizottsági vélemény ismertetésére. 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a határozati javaslat két pontjában kértek módosítást. 

A 4. pontban az Adventi úszóverseny időpontjának módosítását kérik, javasolják, hogy 

vasárnap helyett szombatra kerüljön át. A másik javaslatuk a határozati javaslat 5. pontjában 

történő módosításra vonatkozik, mely szerint „a város karácsonyi díszeinek” kifejezést kérik 

szerepeltetni. Egyúttal elmondja, hogy nagyon sokat dolgoznak bizottsági szinten is azon, hogy 

az advent a legjobban és a legszebben sikerüljön. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bizottság 

külsős tagjai, edr. Lovasné Báder Katalin és Némethné Horváth Nikoletta, évek óta készítik az 

adventi koszorút és különböző dekorációs kreatív elemeket. Ezúton is szeretne nekik és az 

adventi munkacsoport minden tagjának köszönetet mondani.  

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Máté János Szilárd 

képviselőnek. 

 

Máté János Szilárd: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy bizottsági ülésen már kifejtette 

véleményét. Úgy gondolja, hogy az egyházi ünnepek esetén egyházi személyeket is vonjanak 

be az ünnepek előkészítésébe. Javasolja, hogy keresztény ünnepek, illetve egyházi területen 

tartandó önkormányzati ünnepek szervezésébe a kezdetektől fogva vonja be a város az érintett 

felekezetek képviselőit, megbízott személyeit.  

 

Pálffy Károly: megadja a szót Sulyokné Guba Judit számára. 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a bizottsági ülésen alaposan körbe jártak az elmúlt 

időszak történéseit és azzal zárták le, hogy az önkormányzat nyitott a megbeszélésekre. 

 

Pálffy Károly: megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak. 

 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy ő is jelen volt a bizottsági ülésen. Tájékoztatja a testület 

tagjait, hogy ott abban állapodtak meg, hogy az önkormányzat kezdeményezi az egyházakkal a 

közös egyeztetést és egy bizottságot létre hozva a későbbiekben majd így próbálják az adventi 

témakört körbejárni és az egyházak bevonásával a városi ünnepséget a kérésnek megfelelően 

alakítani. 

 

Pálffy Károly: megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak.  

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy minden évben megkeresik az egyházak vezetőit. 
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Máté János Szilárd: hozzáteszi, hogy valóban minden évben megkeresik őket, de csak az 

ünnepség szervezésének a végén. Úgy gondolja, hogy vannak olyan jelképek, melyek 

használata a gyermeki lélekben nagyon sok zavart okozhat. Elmondja, hogy az egyházi jelkép 

használata esetén jó lenne, ha már a kezdeteknél ott lenne az egyház, hogy megfelelő hangsúlyt 

kapjon a jelkép jelentése. 

 

Heltai Zsolt: hozzáteszi, hogy szerinte teljesen egyértelmű dolog az, amit a képviselőtársa kér. 

 

Pálffy Károly: hozzáteszi, hogy örül annak, hogy Magyarország Kormánya is felismerte azt, 

hogy a keresztény gyökerek nélkül nem lehet jövője a társadalomnak. A jövőben örülne annak, 

ha végre úgy tudnának ehhez hozzáállni, hogy meg tudják mutatni ezeket a gyökereket meg 

tudják mutatni a gyermekeknek és azoknak is, akik nem járnak templomba és nem gyakorolják 

a vallásukat. Számukra így tudják megmutatni, ha kihozzák a templom falain kívülre is. 

Elmondja, hogy egyeztetések voltak a korábbiakban is. Kéri, hogy ezeket az egyeztetéseket a 

bizottsági üléseken próbálják meg megoldani úgy, hogy az mindenkinek a megelégedésére 

szolgáljon. 

 

Máté János Szilárd: az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy azzal, hogy az ünnepet 

kivitték az egyház falain kívülre azt üzenik a fiataloknak, a városnak, hogy nyugodtan lehet 

ünnepelni a karácsonyt, az adventet a templomon kívül és mindenki ünnepelje akkor amikor 

akarja. Véleménye szerint ez következik be. Elmondja, hogy vannak erre bizonyítékok. Ezért 

mondja, hogyha az egyházi ünnepeket kihozzák a templomon kívülre, akkor jó, hogyha a 

kezdetek kezdeténél ott vannak az érintett egyházak képviselői, hogy valóban úgy tudjon egy-

egy ünnepség mellé odaállni akár a keresztény közösség is, hogy az az ő ünnepe is lehessen. 

Ezért jobbnak tartaná, ha a pénteki napokról átkerülnének vasárnapra ezek az ünnepek és 

gyülekezeti közösségekben történne együtt a várossal. 

 

Pálffy Károly: még mielőtt az felvetődne, hogy bárki ezeket az egyházi ünnepeket az 

egyházaktól el szeretné venni, szeretnék tudatosítani, hogy senkinek nincs ilyen célja. A cél az, 

hogy a múltunkat és a györkereinket megmutassuk másoknak is. Azt gondolja, hogy az 

ünnepeket a városban is meg kell, hogy mutassák, természetesen ezeket ahogyan azt 

alpolgármester asszony is jelezte, bizottsági szinten fogják a későbbiekben kezelni. 

Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamahnak. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: elmondja, hogy ő nem keresztény, de megdöbben azon, hogy egy 

vallási ünnepséget vallási szakemberek nélkül szerveznek és tartják meg. Megkérdezi, hogy 

miért nem hagyják meg az ünnepet a vallási felekezeteknek, miért kell ezt is megszerveznie a 

városnak.  

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy minden felekezetet felkérnek. Azt gondolja, hogy hozzátartozik 

a mindennapi élethez az egyházi élet is, ezért szükségesnek tartja. Megadja a szót Bárányos 

József képviselőnek. 

 

Bárányos József: véleménye szerint jó úton járnak, hogy egy konfliktust szüljenek teljesen 

értelmetlen módon. Meggyőződése az, hogy képviselőtársának egy szerinte mindenki által 

respektálható kérése volt, hogy a következőkben az ünnepkör előkészítésébe vonják be a 
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történelmi egyházakat is. Ezt melegszívvel támogatni tudja. Meggyőződése az, hogy a testület 

tagjai is. Kéri, hogy ne gondolják tovább ezt a dolgot.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást és megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak. 

 

Sulyokné Guba Judit: hozzáteszi, hogy 2008. óta mindig felveszik a kapcsolatot és a 

megállapodtak abban, hogy tárgyalásokat fognak folytatni.  

 

Heltai Zsolt: megkérdezi képviselőtársát, hogy az egyházakat megkeresték-e, hogy az 

egyházak a szervezésben vegyenek részt. Úgy véli, hogy nem az a baj, hogy nem hívták meg 

őket a rendezvényre, hanem az, hogy a szervezésbe nem vonták be. 

 

Máté János Szilárd: elmondja, hogy nemcsak 10 éve van az adventi gyertyagyújtás, hanem 

már korábban elkezdődött. Az egyházi képviselők csak akkor lettek hívva, amikor az ünnepség 

már összeállt, tehát az ünnepségen való megjelenésre lettek felkérve. Kéri azt, hogy akkor a 

továbbiakban ez a bizottsági egyeztetéseken történjen, ha az lehetséges. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a kérést és ígéretet tesz arra, hogy a felvetésre került egyeztetéseket 

meg fogják tenni. Ezzel tenné fel a bizottsági javaslatot szavazásra. Kéri, hogy aki a bizottsági 

módosító javaslatokkal egyetértve támogatja a határozati javaslatot, 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: 8 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazat mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

278/2018. (X.31.) határozata 

 

 

Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Az adventi ünnepkörhöz, gyertyagyújtáshoz kapcsolódó ünnepi programokat szervez. 

2. Felkéri az iskolák és az óvoda vezetőjét, valamint az egyházak vezetőit, hogy a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően legyenek részesei az ünnepségnek az alábbiak szerint:  

• Az ünnepség helyszíne: Hősök tere 

• Az ünnepségek időpontjai:  

- GYERTYAGYÚJTÁS I. (péntek) – november 30. 10:30 –– közreműködik a 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  

- KULTÚRKÚRIA ÁTADÁSA – KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ (péntek) – december 2. 

17:00 
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- GYERTYAGYÚJTÁS II. (vasárnap) - december 9. 14:00 – Adventi forgatag – 

közreműködnek az oktatási intézmények 

- GYERTYAGYÚJTÁS III. (péntek) - december 14. 10:30 – közreműködik a Szent 

László Általános Iskola 

- GYERTYAGYÚJTÁS IV. (péntek) - december 21. 10:30 –– közreműködik a 

Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola 

3. Felkéri a Petőfi Művelődési Központot az adventi vásár és az ünnepség előkészítésére, a 

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

Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.  

4. 2018. december 8. (szombat) napjára „Adventi úszóversenyt” hirdet, amelynek 

koordinálására felkéri Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt. 

5. Felkéri a bicskei oktatási és nevelési intézményeket a város karácsonyi díszeinek 

elkészítésére és meghívja az adventi kirakodóvásáron való részvételre, amelyekhez az 

alapanyagok beszerzésére 30.000,-Ft/intézményegység összeget biztosít. Az alapanyagra 

kapott pénzösszeg felhasználásáról az oktatási intézményeknek 2018. november 30-ig kell 

elszámolniuk. 

6. A városi díszkivilágítás felszerelésére - 2018. november 30-ig - felkéri a Bicskei Gazdasági 

Szervezetet. A díszkivilágítás felszerelésével kapcsolatban felmerülő költségek a Bicskei 

Gazdasági Szervezetet terhelik. 

7. A város adventi dekorációjának elkészítésével - a Petőfi Művelődési Központ 

szakembereinek és a Bicskei Gazdasági Szervezetet munkatársainak a bevonásával - 

megbízza dr. Lovasné Báder Katalint, Némethné Horváth Nikolettát a Humánerőforrások 

Bizottság tagjait és Ferenczi-Konrád Krisztinát.  

8. Az ünnepséghez kapcsolódó költségekre az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő 

összeg terhére bruttó 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít, amely tartalmazza a 5. pontban 

meghatározott költségeket is. 

 

 

Határidő:  2018. december 21. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A szavazást követően dr. Bourgla Ossamah jelzi, hogy el kell mennie, a testületi ülésről 

9.26-kor távozik. A képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 

 

 

11. Napirendi pont 

2018. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti, hogy az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan, az adventi ünnepkör 

keretében az idei évben is adománygyűjtő akciót indítanak a városban élő nehéz sorsú családok, 
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gyermekek megsegítésére. Az idei évben is meghirdetjük az adventi cipős doboz akciót, 

amelyre elsősorban természetbeni felajánlásokat várnak. A családok részére jutnának el tartós 

élelmiszereket. A cipős dobozba kérik elhelyezni a játékokat, használati tárgyakat. További 

kérésük, hogy a dobozokon tűntessék fel azt, hogy milyen korú gyerekeknek szánják ezeket a 

tárgyakat, illetve kedvességeket. Az Önkormányzat is élen jár az adományozásban, ezért 

javasolja tisztelt képviselő-testületnek, hogy 200.000, -Ft-tal támogassák az akciót, ezzel is 

megsegítve a támogatásra szoruló családokat. Kérését fejezi ki, hogy akinek lehetősége van a 

városban, civil szervezetnek, vállalkozásoknak, hogy támogassák kezdeményezésüket 

természetbeni és pénzbeli adományokkal, hogy minél több család számára tudják kicsit szebbé 

tenni a karácsony megünneplését.  

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az előterjesztést a Humánerőforrások bizottsága, illetve a 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

279/2018. (X.31.) határozata 

 

2018. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. adventi adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalás) hirdet, 

 

2. az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza a családok, egyedülálló személyek 

támogathatóságának felmérésével, a beérkezett adományok szétosztásának 

megszervezésével, lebonyolításával, 

 

3. az adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata nevében 200.000,-Ft 

támogatást folyósít, 

 

4. a támogatást a 2018. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre 

álló pénzösszeg terhére biztosítja, 

 

5. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az 

adventi adománygyűjtést, 

 

6. felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. számú mellékletekében meghatározott 

adattartalommal az adományozókkal kötendő megállapodások aláírására, 
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7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon 

elrendeli, 

 

8. az ajándékok csomagolását az önkormányzati intézmények által felkért személyek 

segítségével szervezi meg. 

 

 

Határidő a meghirdetésre: 2018.10.31. 

Felelős: polgármester 

 

Határidő az adományok szétosztására: 2018.12.17. 

Felelős: a körzetek önkormányzati képviselői 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

12. Napirendi pont 

2019. évi városi disznóvágás rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: tájékoztatja a testületi ülésen megjelenteket az előterjesztésről. Ismerteti, hogy 

hagyományosan a disznóvágások időszakában a város is megszervezi a városi disznóvágást. 

Ezt a hagyományt folytatva a jövő év elején, február 2-án, szombaton reggel 7 órakor, a Város 

Kemencéjénél tartanánk meg a rendezvényt. A disznó feldolgozásában való részvételre várják 

a lelkes segítők jelentkezését is. A jelentkezési határidő 2018. december 15. A részvétel 

feltételei, hogy 1 hónapnál nem régebbi negatív eredményű székletminta vizsgálati eredmény 

és 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő vizsgálati lelet. A részletes programot a határozati 

javaslat tartalmazza. Elmondja, hogy az előterjesztést a Humánerőforrások és a Gazdálkodási 

bizottság tárgyalta és támogatta. Jelzi, hogy az egészségügyi előírások miatt szükséges, hogy 

2018. december 15-ig, aki részt szeretne venni majd februárban, az jelentkezzen. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. Nincs észrevétel, hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja a határozati 

javaslatot, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

280/2018. (X.31.) határozata 

 

 

2019. évi városi disznóvágás rendezvényről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a városi disznóvágás rendezvény programját a következők szerint fogadja el: 

1.1. Helyszín: Város Kemencéje 

1.2. Időpont: 2019. február 2. (szombat) reggel 7 óra 

2. a rendezvény előkészítésére és lebonyolítására a 2018. évi költségvetés terhére  

750.000,-Ft-ot biztosít keret jelleggel, 

3. a disznó feldolgozásában való részvételre a jelentkezési határidő 2018. december 15., a 

jelentkezés feltétele 1 hónapnál nem régebbi negatív eredményű székletminta vizsgálati 

eredmény és 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő vizsgálati lelet bemutatása,  

4. 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, 

5. felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet a rendezvény helyszínének megfelelő 

rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodjon és a rendezvény zavartalan lebonyolításában 

közreműködjön, 

6. felkéri a Bicske Városi Konyhát, hogy a rendezvény zavartalan lebonyolításában 

közreműködjön, 

7. A rendezvény koordinálásáért és a disznó feldolgozásáért felelős személy: Ivanics Imréné 

önkormányzati képviselő. 

 

 

Határidő:  2019.02.02 

Felelős:  polgármester 

 

 

13. Napirendi pont 

Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért 

kéri, hogy aki támogatja a beszámoló elfogadását, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

281/2018. (X.31.) határozata 

 

Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület 

részére nyújtott 300.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő:  2018. október 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: a következő két napirendet egyben vezeti fel és ismerteti mindkettőt. Elmondja, 

hogy mindkét előterjesztést a Gazdálkodási bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel. Megkérdezi a két kft. vezetőit, hogy 

szeretnék-e kiegészíteni a beszámolót. Megadja a szót dr. Balogh Gyula főorvosnak. 

 

Dr. Balogh Gyula: megköszöni a szót és tájékoztatja a testület tagjait, hogy a bizottsági ülésen 

részletesen ismertette az előterjesztést, de jelenleg nem kíván hozzászólni. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és további hozzászólás, észrevétel hiányában kéri, 

hogy szavazzanak. Elsőként a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. 

I. féléves beszámolóját kéri elfogadni. 

 

14. Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. I. féléves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

 

Az elfogadott döntés:  
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A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

282/2018. (X.31.) határozata 

 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. I. féléves  

beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 2018. I. féléves beszámolóját 828 264e Ft mérlegfőösszeggel és 25 465e Ft 

adózott eredménnyel elfogadja. 

 

 

Határidő:  2018. október 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

15. Napirendi pont 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. féléves beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: másodikként kéri, hogy aki a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató 

Kft. 2018. I. féléves beszámolóját elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

283/2018. (X.31.) határozata 

 

 

a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. féléves beszámolójának 

elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Kft. 2018. I. féléves 

beszámolóját 14 945e Ft mérlegfőösszeggel és 648e Ft adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő:  2018. október 31. 

Felelős: polgármester 
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16. Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ EFI helyiségre vonatkozó használati jogának 

meghosszabbításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: tájékoztatja az előterjesztésről a képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy az 

Egészségügyi Központ vezetője azzal a kéréssel fordult a hivatalhoz, hogy a Bicske, Kossuth 

u. 15. szám alatti épület használati joga meghosszabbításra kerüljön az EFI működtetésének 

végéig, de legfeljebb addig, míg az Egészségügyi Központ épületfelújítási munkálatainak 

eredményeképpen ki nem alakul az iroda új helye. Ismerteti, hogy a Gazdálkodási Bizottság 

tárgyalta és támogatta az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, 

észrevétel, ezért kéri, aki támogatja a helyiségre vonatkozó használati jog meghosszabbítását, 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

284/2018. (X.31.) határozata 

 

 

A Bicskei Egészségügyi Központ EFI helyiségre vonatkozó használati jogának 

meghosszabbításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a tulajdonában lévő, Bicske, Kossuth tér 15. szám alatti, 2519/A/5 hrsz-ú 

helyiségcsoportot határozatlan ideig – 90 napos felmondási idő fenntartásával – de 

legfeljebb az Egészségfejlesztési Iroda Egészségügyi Központban való elhelyezéséig 

térítésmentesen biztosítja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

(2060 Bicske, Kossuth tér 17., képv.: dr. Balogh Gyula, adószám: 13202570-1-07) 

részére, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltaknak megfelelő megállapodás 

aláírására. 

 

 

Határidő:  2018.11.01. 

Felelős:  polgármester 
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17. Napirendi pont 

Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért 

kéri, hogy aki támogatja a cserkészcsapat támogatását, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

285/2018. (X.31.) határozata 

 

 

Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a IV. Cserkészkerület Adventi Regös Napra a 

testvérvárosokból érkező delegációk ellátásának és szállásának költségeit viseli keret jelleggel 

bruttó 400.000,-Ft erejéig a 2018-as költségvetésben meghatározott tartalék terhére. 

 

 

Határidő:  2018.11.17. 

Felelős:  polgármester 

 

 

18. Napirendi pont 

Bicskei Kővágó Antal Kertbarát kör Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért 

kéri, hogy szavazzanak.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

286/2018. (X.31.) határozata 

 

Bicskei Kővágó Antal Kertbarát kör Egyesület támogatási kérelméről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. támogatja a Bicskei Kővágó Antal Kertbarát kör Egyesületet 350.000,-Ft-tal a 2018. évi 

költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre álló 

pénzösszeg terhére, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Kővágó Antal Kertbarát kör Egyesülettel 

kötendő, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2018. október 31.  

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete, a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

19. Képviselői bejelentések 

Pálffy Károly: a nyílt ülésre tartozó képviselői bejelentések kapcsán elsőként Bálint Istvánné 

alpolgármesternek adja meg a szót. 

 

Bálint Istvánné: tájékoztatni szeretné a tisztelt Képviselő-testületet, illetve a lakosságot és 

köszönetét szeretné kifejezni. Ismerteti, hogy a múlt hét végén, 2018. október 27-én, szombaton 

megrendezésre került a Mentőállomás támogatására szervezett bál, melyet az önkormányzat 

szervezett. A rendezvény fővédnöke dr. Balogh Gyula, az Egészségügyi Központ vezetője volt. 

Megköszöni mindenkinek, minden támogatónak, jelenlévőnek, bálozónak és szervezőnek ezt a 

professzionálisan sikerült rendezvényt, továbbá a Művelődési Központban lebonyolított 

jegyárusítást, és a szervezést a hivatalban dolgozó kollégáinak. Arról tájékoztatja a 

jelenlévőket, hogy 4,6 millió forint összegű készpénz és kb. 1,5 millió forint értékű tárgyi 

eszköz gyűlt össze. Így ez egy 6 millió forintos összeggel záródó jótékonysági megmozdulás 

volt. Azt gondolja, hogy méltán lehetnek magukra büszkék bicskeiek és Bicske környékén élők, 

hiszen a környékbeli önkormányzatok és magánszemélyek is részt vettek ebben a 

támogatásban. Elmondja, hogy a Bicskei Egészségügyi Központ a Bicskei Önkormányzathoz 

hasonlóan szintén 1 millió forintot utalt át. Úgy gondolja, hogy az ember ilyenkor mindig 

tanúbizonyságot szerezhet arról, hogy vannak nehézségek ebben a városban, de mégis nagyon 

jó bicskeinek lenni. Nagyon szépen köszöni mindenkinek. 

 

Pálffy Károly: hozzáteszi, hogy ő is hihetetlenül állt a rendezvény előtt, mert a városban egy 

olyan összefogás jött létre egy olyan ügy mellett, amely bárhol az országban példaértékű lehet. 

Megköszöni alpolgármester asszonynak is a munkáját, aki felvetette ezt a kezdeményezést és 

az egészet végig kísérte, koordinálta. Megadja a szót Ivanics Imréné képviselő asszonynak.  

 

Ivanics Imréné: elmondja, hogy feltételezi, hogy a vízművek javítást vagy bekötést végzett a 

Csók utca 5. számú háznál és az Erdőalja 15. számú ház körül, ahol egy-egy négyzetméternyi 



26 
 

aszfaltbontás történt, ami hónapok óta nem került kijavításra. Kéri Polgármester Urat, hogy 

jelezze ezt a vízmű felé, mert elég szűkek az utcák és nehezíti a közlekedést. 

 

Pálffy Károly: köszöni a jelzést és ígéretet tesz arra, hogy utánanéznek, jelzik azt a szolgáltató 

felé. Megadja a szót Máté János Szilárd képviselőnek. 

 

Máté János Szilárd: elsőként megköszöni a múltkori testületi ülésen kért kuka kihelyezése 

kapcsán tett gyors intézkedést.  

A következőkben elhangzó mondataihoz kéri, hogy ne fűzzenek kommentárt a képviselők. 

Kéri, hogy vegyék úgy, mint egy lassan, de biztosan búcsúzó képviselő szavait. Egy képviselői 

bejelentést tesz, mely egy kettős évfordulóról szól. Elmondja, hogy 70 évvel ezelőtt került sor 

az egyházi iskolák elvételére. Bicskén két iskolát államosítottak a katolikus és a református 

iskolát. A másik évforduló egy 20 évvel ezelőtti esemény évfordulója, a bicskei református 

iskola létrehozásának kérelme. Az ezzel kapcsolatos eseményeket ismerteti a képviselő-testület 

tagjaival.  

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy figyelembe veszi képviselő úr kérését, csak annyit tesz hozzá, 

hogy anno a katolikus iskola sem élvezett semmiféle támogatást. 

 

Máté János Szilárd: megköszöni ezt a kiegészítést. 

 

Pálffy Károly: tovább bejelentés, hozzászólás hiányában az ülést 9.48 órakor bezárja. 

Megköszöni a képviselő-testület munkáját, és jelzi, hogy a képviselő-testület zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


