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JEGYZŐKÖNYV 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2018. december 17. (hétfő) 8:02 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke 

Dr. Bourgla Ossamah 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: 

Heltai Zsolt képviselő 

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 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Kósa László Bicske Városi TV 

Dr. Petrik Péter 

 

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

Megállapítja, hogy a testület 10 fővel határozatképes. Jelzi, hogy Heltai Zsolt képviselő jelezte 

távolmaradását az ülésről, Igari Léna képviselő ezt nem tette meg. Megkérdezi, hogy a kiküldött 

napirendhez van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. Nincs észrevétel, ezért kéri, aki egyetért 

a napirendi ponttal, 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: 

 

 



2 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

356/2018. (XII.17.) határozata 

a 2018. december 17-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 17-i rendkívüli, nyílt 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1.) Településrendezési eszközök módosításáról a Lajtha ház, a Grund és a 

Sportcsarnok területére vonatkozóan 

       (428 sz. előterjesztés) 

  Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A 2019. évi tanoda pályázatról 

(429. előterjesztés) 

   Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő:  2018. december 17. 

Felelős:  polgármester 

 

 

1. Napirendi pont  

Településrendezési eszközök módosításáról a Lajtha ház, a Grund és a Sportcsarnok 

területére vonatkozóan 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a képviselő-testület a 241., a 242. és 

a 243. számú határozataival döntött a Lajtha ház a Grund és a tervezett Sportcsarnok területére 

vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításáról. Tájékoztatásul elmondja, hogy 

az önkormányzat a Partnerségi rendelet szerinti partnerségi egyeztetést lefolytatta az egyeztetés 

lezajlott, a tervmódosításokkal kapcsolatban tartott lakossági fórumon észrevétel nem volt, a 

fórumot követően a Grund területét érintő módosítással kapcsolatban írásos észrevétel érkezett, 

melyet a testület az előző ülésén már megtárgyalt. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 

tervdokumentációk egyidejű megküldése mellett az önkormányzat a kapott felhatalmazás 

alapján a környezeti vizsgálat szükségességének eseti meghatározásához az erre vonatkozó 

jogszabályban foglaltak alapján kikérte a környezetvédelemért felelős szervek véleményét 

arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően 

várható-e jelentős környezeti hatás, illetve attól függően szükséges-e környezeti vizsgálat 

készítése. A környezeti vizsgálatot a környezetvédelemért felelős szervek nem tartották 

szükségesnek, ezért javasolja, hogy az önkormányzat határozatban döntsön arról, hogy 

környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.                                                                                                   

Elmondja, hogy a képviselő-testületi ülést megelőzően a Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság rendkívüli ülés keretében tárgyalta és támogatta a napirendet. Felhívja a képviselők 

figyelmét, hogy 2 határozati javaslat és 1 rendeletmódosítás elfogadása szükséges. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a környezeti vizsgálat 

szükségességéről szóló határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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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 

357/2018. (XII.17.) határozata 

 

környezeti vizsgálat szükségességéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lajtha ház (Vörösmarty utca 24-26 szám 

1068/1, 1068/2 és a 1084 hrsz), Grund (2363/1 és 2363/2 hrsz) és a tervezett sportcsarnok 

(0171/3hrsz) területére vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítása tárgyban az 

alábbi döntéseket hozza: 

 

1. megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Kr) 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, hogy Kr 1. § (3) bekezdés a) pontja és a 4. § (2) 

bekezdése alapján az Önkormányzat megkérte a környezet védelméért felelős szervek 

véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó 

környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti 

hatás, azaz szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása; a környezet védelméért 

felelős szervek nem jelezték, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek 

tartják a módosítással érintett területek vonatkozásában. 

 

 

Határidő:  2018. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy másodikként a településszerkezeti terv módosításáról szóló 

határozati javaslatról döntsenek. Kéri, aki elfogadja 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 

358/2018. (XII.17.) határozata 

 

a településszerkezeti terv módosításáról 

 

A Bicske város hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatban Bicske 

Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozza: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. Bicske város hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal 

megállapított Településszerkezeti tervét a Bicske Vörösmarty utca 24-26 szám alatti 1068/1, 

1068/2 és a 1084 hrsz-ú ingatlanok, a Bicske 2363/1 és 2363/2 hrsz ingatlanok és a Bicske 

0171/3 ingatlan területére vonatkozóan módosítja, 

2. arról dönt, hogy a 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletét 

képező, a belterületet ábrázoló T-l jelű településszerkezeti tervlap a jelen módosítással érintett 

területrészén hatályát veszti, helyébe a jelen határozat 1-5. mellékletét képező tervlapok 

szerinti megállapítások lépnek, 

3. megállapítja, hogy a tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt terület került 

kijelölésre, 

 

4. a település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti biológiai aktivitásérték 

számítás jelen határozat 2. mellékletét képezi. 

 

Határidő:  2018. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy utolsóként a rendeletmódosításról szavazzanak, aki elfogadja, 

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 rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

22/2018.(XII.17.) önkormányzati rendelete  

Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009.(VII.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2. Napirendi pont  

A 2019. évi tanoda pályázatról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a városban több mint 5 éve működik 

a Kerecsendi Kiss Márton Tanoda, amely messze túlszárnyalta a kezdeti elvárásokat, amelyeket 

a létrehozói támasztottak. Ezúton is szeretné megköszönni mindenki munkáját, aki ilyen, vagy 

olyan formában, de részt vesz a Tanoda működtetésében, fenntartásában, hiszen ténylegesen 

olyan szakmai munkát végeznek, amely kiemelkedő. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 

korábbi képviselő-testületi ülésen döntöttek a Tanoda átmeneti finanszírozásának a 

támogatásáról most pedig lehetőség nyílik egy pályázat benyújtására, amely biztosítaná a 

Tanoda további működését. Ehhez kéri a képviselők támogatását. Megnyitja a napirend felett a 

vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, 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: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

359/2018. (XII.17.) határozata 

 

a 2019. évi tanoda pályázatról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

• a Kerecsendi Kis Márton Tanoda működtetése érdekében „a tanoda szolgáltatást 

működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására” felhívásra pályázat 

benyújtását támogatja, 

• felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívásban meghatározott célok elérése 

érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 

Határidő: 2019. január 10. 

Felelős: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: megköszöni a képviselő-testület munkáját. Áldott, békés, szeretetteljes 

karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván mindenkinek. Az ülést 8:12-kor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


