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JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendes, nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2019. november 13. (szerda) 8.30 óra 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  
 
Bálint Istvánné polgármester 
Balázs Péter képviselő 
Bárányos József képviselő 
Börcs Antal képviselő 
Csonka István képviselő 
Csörgöl Ákos képviselő 
Dr. Bourgla Ossamah képviselő 
Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő 
Horváth János Koppány képviselő 
Molnár Dániel képviselő 
Németh Tibor képviselő 
Sulyokné Guba Judit képviselő 

 
 
 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
- 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
 
Fritz Gábor  jegyző 
Vandlikné Lengyel Edit  aljegyző 
Molnár Enikő  Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Ádámné Bacsó Erika  Szervezési Iroda vezetője 
Dankó Anikó  ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
Tuba Gabriella ügyintéző 
Stefanitsné Janek Réka  médiareferens, narrátor 
Kósa László  Bicske Városi TV 
Tóth György Bicske Városi TV 
Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha 
Patkóné Bátori Erzsébet Bicske Városi Óvoda 
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 
Központ 

Szabó Attila Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 
Mag Barbara Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

 



2 

Bálint Istvánné tisztelettel köszönti a 2019. október 21-én megalakult képviselő-testület 
tagjait, az intézményvezetőket, vendégeket és a hivatal dolgozóit és a televízió nézőit. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 fővel határozatképes. A napirendi pontokra tesz 
javaslatot, a meghívóban 12. pontként szereplő „Bicske Városi Piac kivitelezési munkái 
vállalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú 
projektben” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről szóló előterjesztés napirendről 
történő levételét kéri. Kéri, aki elfogadja a napirendet, 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:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

265/2019. (XI.13.) HATÁROZATA 
 
 

a 2019. november 13. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 13. napi rendes, nyilvános 
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 
Elterjesztés: polgármester 
 

3.) Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2018. évben nyújtott anyagi 
támogatás felhasználásáról 
Elterjesztés: polgármester 
 

4.) Bicske, Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogára kiírt 
pályázat bírálatáról 
Elterjesztés: polgármester 
 

5.) 2019. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 
(237. előterjesztés) 
Elterjesztés: polgármester 
 

6.) Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 
Elterjesztés: polgármester 
 

7.) A 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 
Elterjesztés: polgármester 



3 

 
8.) 2020. évi városi disznóvágás rendezvényről 

Elterjesztés: polgármester 
 

9.) A Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési 
megállapodás megkötéséről 
Elterjesztés: polgármester 
 

10.) „Bicske” névhasználat engedélyezéséről 
Elterjesztés: polgármester 
 

11.) A Bicskei Torna Club Egyesület támogatási kérelméről 
Elterjesztés: polgármester 

 
12.) Képviselői bejelentések 
 
 
Határidő:  2019. november 13. 
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 
 
Bálint Istvánné: a napirendi pont címének ismertetését követően megadja a kérdezés 
lehetőségét a képviselő-testület tagjainak.  
 
Sulyokné Guba Judit: a 42. pontban megjelölt eseményről kér bővebb tájékoztatást. 
 
42. 2019. november 11. Egyeztető megbeszélés a bicskei intermodális csomópont 
műszaki tartalmáról a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a MÁV Zrt. és az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium munkatársaival 
 
Bálint Istvánné: tájékoztatja, hogy voltak képviselő-társai, akik jelen tudtak lenni a 
megbeszélésen, ami egy tájékoztató jellegű megbeszélés volt. 2019. október 10-én bejelentésre 
került, hogy a bicskei nagyállomás projekt végre elindításra került. A MÁV Zrt. részéről 
felmerült a kisállomás rendbetétele, korszerűsítése is. Megfontolásra került a P+R parkoló 
kialakítása érdekében a jelenlegi állomásépület elbontása, utasbeállók létesítése és a 
későbbiekben a jegyvásárlással kapcsolatban is az az elképzelés, hogy jegyautomaták kerülnek 
beüzemelésre. Arra kérte a MÁV Zrt. képviselőit, hogy egy lakossági fórum keretében történjen 
meg a lakosok tájékoztatása.  
Egyéb kérdés hiányában 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 



4 

 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2019. (XI.13.) 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:  2019. november 13. 
Felelős:  polgármester 
 
 
 
2.) Napirendi pont 
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 
Elterjesztés: polgármester 
 
Bálint Istvánné: ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakat 
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:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

267/2019. (XI.13.) HATÁROZATA 
 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló 
beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 

Határidő:  2019. november 13.  
Felelős:  polgármester 
 
 
3.) Napirendi pont 
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Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2018. évben nyújtott anyagi 
támogatás felhasználásáról 
Elterjesztés: polgármester 
 
Bálint Istvánné: tájékoztatást ad az előterjesztésről. Elmondja, hogy az előterjesztést a 
Gazdálkodási bizottság tárgyalta és támogatta. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele. 
Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki a határozati javaslatot 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:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

268/2019. (XI.13.) HATÁROZATA 
 
 

Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2018. évben nyújtott anyagi 
támogatás felhasználásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 
2018. évben nyújtott anyagi támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő:  2019.11.30. 
Felelős:  polgármester 
 
 
4.) Napirendi pont 
Bicske, Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogára kiírt pályázat 
bírálatáról 
Elterjesztés: polgármester 
 
Bálint Istvánné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a 2019. október 15-i határidőre 
egyedül a korábbi bérlőkijelölő szervezet, a Magyarmet Finomöntöde Kft. nyújtott be érvényes 
pályázatot. A társaság pályázatában 300.000,- Ft óvadék megfizetését vállalta, annak 
rendelkezésre állásáról nyilatkozott. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és 
támogatta. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzáfűzni valója az 
előterjesztéshez. Nincs, ezért kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2019. (XI.13.) HATÁROZATA 
 
 

Bicske, Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogára kiírt 
pályázat bírálatáról 

 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a 226/2019 (IX.25.) számú határozata alapján kiírásra került pályázati felhívásra 
beérkezett Magyarmet Finomöntöde Kft. pályázatát érvényesnek, a pályázati eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, 
 

2. úgy dönt, hogy 2019. október 01-től a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/A 3. ajtó 
alatti lakás bérlőkijelölési jogával felruházza a Magyarmet Finomöntöde Kft. (a 
továbbiakban: Kft.) képviseletére jogosultat, 

 
3. úgy dönt, hogy amennyiben a Kft. a pályázatban megjelölt óvadék összegét – a határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül – az önkormányzat letéti számlájára nem fizeti be, 
úgy pályázatát érvénytelennek nyilvánítja., 
 

4. felhatalmazza a polgármestert a bérlőkijelölési jogról szóló megállapodás aláírására.  
 
 
Határidő:  2019.11.30. 
Felelős:  polgármester 
 
 
5.) Napirendi pont 
2019. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 
Elterjesztés: polgármester 
 
Bálint Istvánné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzata 
hosszú évekre visszamenőleg az adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan az idei évben is 
adománygyűjtő akciót indít a városban élő nehéz sorsú családok, gyermekek megsegítésére. 
Ennek keretében idén is meghirdeti az adventi cipős doboz akciót. A családok részére tartós 
élelmiszert, 2-14 éves korú gyermekeknek játékokat, könyveket, ruhaneműt és édességeket 
gyűjtünk. Az adományokat cipős, vagy hasonló méretű dobozba csomagolva várják, melyek 
tetején kérik feltüntetni annak tartalmát, és milyen nemű és korú gyermeknek szánják. Pénzbeli 
és természetbeni adományokat is várnak. A természetbeni alatt élelmiszert ért, a pénzbeli 
adományokat pedig élelmiszer vásárlására kívánják fordítani. Bicske Város Önkormányzata 
minden évben élen jár az adományozásban, ezért 300.000, -Ft-ot ajánl fel. Megkeresik a bicskei 
civil szervezeket, vállalkozásokat, és magánszemélyek felé tesznek felhívást. Elmondja, hogy 
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közel 1,5 millió forint értékben szoktak száraz élelmiszert vásárolni és ezek csomagolásában a 
Kapcsolat Központ munkatársai szoktak segíteni. Ezeket a csomagokat a képviselők el tudják 
juttatni az erre rászoruló családoknak és a Karitásszal közösen szervezett városi rendezvényen 
is lehetőségük van meghívni ezeket a családokat. Akik oda eljönnek ott tudják átvenni ezeket a 
csomagokat. 2019. december 5. napját jelölték meg az adományok eljuttatására, akár pénzbeli, 
akár természetbeni a felajánlás. Gyűjtőpontok vannak kijelölve a cipősdobozok leadására az 
oktatási-, nevelési intézményekben és a művelődési házban is. De, aki úgy gondolja, hogy 
szeretné ezt a kezdeményezést támogatni, itt is szívesen fogadják és eljuttatják a családokhoz 
2019. december 15-ig.  
Ismerteti, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási és a Humánerőforrások bizottság tárgyalta és 
támogatta. Megkérdezi a képviselőket, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételük. 
Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri szavazzanak. 
 
 
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:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2019. (XI.13.) HATÁROZATA 
 

2019. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. adventi adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalást) hirdet, 
 

2. az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza a családok, egyedülálló személyek 
támogathatóságának felmérésével, a beérkezett adományok szétosztásának 
megszervezésével, lebonyolításával, 

 
3. az adománygyűjtő számlára 300.000,-Ft támogatást folyósít, 
 
4. a támogatást a 2019. 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, 
 
7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon 
elrendeli, 
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8. az ajándékok csomagolását az önkormányzati intézmények által felkért személyek 

segítségével szervezi meg. 
 
Határidő a meghirdetésre: 2019.11.13. 
Felelős: polgármester 
 
Határidő az adományok szétosztására: 2019.12.15. 
Felelős: a körzetek önkormányzati képviselői 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
6.) Napirendi pont 
Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 
Elterjesztés: polgármester 
 
Bálint Istvánné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 
bizottság és a Humánerőforrások bizottság tárgyalta. Felkéri Bárányos Józsefet, ismertesse a 
bizottság javaslatát, kérését a képviselő-testülettel. 
 
Bárányos József: elmondja, hogy a bizottság egy szövegszerű pontosítást kért. Az előterjesztés 
szerint intézményegységek kaphatják meg ezt a támogatást és van egy olyan köznevelési 
intézmény, amelynek telephelye van. Kérik, hogy egészüljön ki a feladatellátási hellyel vagy 
telephellyel is, és akkor a Bicskei Csokonai Általános iskola mindkét telephelye is, az alsó- és 
felső tagozata is egyaránt részesülhet a 30000-30000,-Ft-ból. Ezt a tanulók létszáma is 
indokolja.  
 
Bálint Istvánné: megköszöni az ismertetést és felkéri Sulyokné Guba Juditot a 
Humánerőforrások bizottság véleményének ismertetésére.  
 
Sulyokné Guba Judit: ismerteti a részletes programtervezetet, valamint a bizottság javaslatát, 
mely szerint a második gyertyagyújtás alkalmával valamennyi bicskei székhelyű oktatási, 
nevelési intézmény növendékei szerepelnek.  
Fontosnak tartja elmondani, hogy az adventi dekoráció minden évben megörvendezteti a 
bicskeiek szívét, melynek a kitalálója, megvalósítója már hosszú évek óta Dr. Lovasné Báder 
Katalin. Idén új segítőket szervezett be maga mellé Szarka Istvánnét, Patkóné Bátori Erzsébet 
intézményvezetőt és az óvodapedagógusokat, Némethné Horváth Nikolettát és Ferenczi-
Konrád Krisztinát. Elmondja, hogy a Kultúrkúriát átalakítják a Mikulás házává, ahol 
folyamatos programokat biztosítanak az ovisoknak, illetve iskolásoknak. Véleménye szerint ez 
egy nagyon szép kezdeményezés és várják nagy érdeklődéssel. Felhívja a figyelmet, hogy 
ezeket a cipősdobozokat, ajándékdobozokat a Mikulás házában is le lehet majd adni. Mindenkit 
szeretettel várnak.  
 
Bálint Istvánné: megköszöni a tájékoztatást. Kiegészítésként elmondja, hogy december 1-én a 
Mikulás a Mikulásházban várja a családokat és ott programokat szerveznek, ahová mindenkit 
szeretettel várnak. Ismerteti, hogy az idén is lesz Mikulás-vonat, melyet a Mikulás vezet és a 
Mikulás-házba is ellátogat. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele.  
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Dr. Bourgla Ossamah: elmondja, hogy az egyházak szerepét nem látja. Hozzáteszi, hogy 
elvileg egy egyházi ünnepségsorozat. Tavaly Tiszteletes úr itt volt és kérte, hogy az egyházi 
ünnepek kerüljenek vissza a templomokba, ahová valók. Fel van sorolva húsz-harminc személy 
neve, aki segíteni fog, de egyetlenegy egyházi személy nevét sem látja. 
 
Bálint Istvánné: elmondja, hogy ennek semmi különleges oka nincs. Ismerteti, hogy az 
egyházi személyekkel ezt mindig külön szokták leegyezteti, tehát ez is folyamatban van, a 
plakátokon megfog jelenni.  
Van-e valakinek további észrevétele. Nincs, ezért jelzi, hogy a határozati javaslatot a bizottsági 
vélemények kiegészítésével teszi fel szavazásra. Kéri, aki a határozati javaslatot a 
kiegészítésekkel 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:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

271/2019. (XI.13.) 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 29. 10:30 –– közreműködik a Bicskei 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

- KIÁLLÍTÁS ZENEI MEGNYITÓ (vasárnap) – december 1. 16:00 
- GYERTYAGYÚJTÁS II. (vasárnap) - december 8. 14:00 – Adventi forgatag – 

közreműködik a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola és a Pannoniada 
Gyermekkórus, valamint valamennyi bicskei székhelyű oktatási nevelési intézmény 

- GYERTYAGYÚJTÁS III. (péntek) - december 13. 10:30 – közreműködik a Bicske Városi 
Óvoda 

- GYERTYAGYÚJTÁS IV. (péntek) - december 20. 10:30 –– közreműködik a Szent László 
Általános 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 
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Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik 
elő és bonyolítják le az ünnepséget.  
4. 2019. december 8. (vasárnap) napjára „Adventi úszóversenyt” hirdet, amelynek 

koordinálására felkéri Szabó Attila intézményvezetőt. A rendezvény háziasszonya: 
Sulyokné Guba Judit képviselő 

5. Felkéri a bicskei oktatási és nevelési intézményeket a város karácsonyfája díszeinek 
elkészítésére és meghívja az adventi kirakodóvásáron való részvételre, amelyekhez az 
alapanyagok beszerzésére 30.000,-Ft összeget biztosít intézményegységenként és 
telephelyenként. Az alapanyagra kapott pénzösszeg felhasználásáról az oktatási 
intézményeknek 2019. november 29-éig kell elszámolniuk. 

6. A városi díszkivilágítás felszerelésére - 2019. november 29-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 Katalin képviselőt, Szarka Istvánnét, Patkóné Bátori Erzsébet 
intézményvezetőt és az óvodapedagógusokat, Némethné Horváth Nikolettát, a 
Humánerőforrások Bizottság tagját és Ferenczi-Konrád Krisztinát.  

8. Az ünnepséghez kapcsolódó költségekre az önkormányzat 2019. 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:  2019. december 20. 
Felelős:  polgármester 
 
 
7.) Napirendi pont 
A 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 
Elterjesztés: polgármester 
 
Bálint Istvánné: ismerteti az előterjesztést. Az itt összegyűlt bevételt olyan személynek vagy 
személyeknek, családoknak kívánják átadni, akik valamilyen oknál fogva rászorulnak. Ez lehet 
egészségügyi, életvezetési nehézség vagy bármi olyan probléma, ami következtében nehéz 
helyzetbe kerülnek. Így próbálja a város megsegíteni ezeket a családokat. Ennek a 
rendezvénynek a lebonyolítására a Petőfi Művelődési Központban kerül sor 2020. január 4-én 
17.00 órakor. Javasolja, hogy az önkormányzat 300.000,- Ft-ot különítsen el az 
adománygyűjtésre. Elmondja, hogy amikor a bizottságok tárgyalták, akkor még nem volt 
végérvényes, hogy ki vállalná az az esten a fellépőszerepet. A Budaörsi Pro Musica Kórus 
vállalta a fellépést. A kórusról tudni kell, hogy Tóth Csaba a kórusvezetője, a Magyar Rádió 
második karnagya. Két bicskei kötődésű tagja is van ennek a kórusnak, Varga-Németh Márta 
és Jakabné Borostyán Krisztina, akik nagyon megörültek a felkérésnek. A jótékonysági koncert 
bevételét a korábbi szokásokhoz híven egy ad hoc bizottság felállításával kívánják elosztani. A 
támogatást egy alapítványon keresztül, a Hátrányos helyzetű és nehézsorsú emberekért 
Közalapítványon keresztül tudja eljuttatni a családokhoz.  
Az előterjesztésben az szerepel, hogy a koncert költségeire keret jelleggel 200.000,-Ft-ot 
biztosít az önkormányzat. Arra kéri a képviselőtársait, hogy keret jelleggel emeljék ezt meg 
400.000.-Ft-ra. A keret jelleg azt tartalmazza, hogy ha és amennyiben szükséges, akkor elköltik.  
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Továbbá arra tesz javaslatot, hogy a jegyárusítást 2019. december 1-től a Petőfi Művelődési 
házban lehessen elkezdeni. Elmondja, hogy ezer, kétezer, ötezer és tízezer forintos címletekben 
bocsájtják ki.  
Elmondja, hogy a Gazdálkodási és a Humánerőforrások bizottság tárgyalta és támogatta az 
előterjesztést. Megkérdezi, hogy ki az aki a módosító javaslataival egyetért, 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:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2019. (XI.13.) HATÁROZATA 
 

A 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertet az előterjesztésben szereplő 
programtervezet szerint rendezi meg,  

2. a rendezvény bevételeit jótékonysági célra, rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy 
(személyek) 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 400.000,- Ft-ot 
biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés dologi kiadásai terhére 

5. a fentiek mellett a 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert 
adománygyűjtését bruttó 300.000,- forinttal támogatja, melyre Bicske Város 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet 

6. elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését 
7. ad hoc bizottság létrehozását határozza el, a bizottság tagjainak az alábbi személyeket 

választja meg: 
• Bálint Istvánné polgármestert 
• Sulyokné Guba Juditot, a Humánerőforrások Bizottság elnökét 
• Börcs Antalt, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökét 
• Bárányos Józsefet, a Gazdálkodási Bizottság elnökét 

8. felhatalmazza az ad hoc bizottságot a jótékonysági újévköszöntő koncert bevételének a 
rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy (személyek) közötti elosztására 

9. a támogatói jegyárusítást 2019. december 1. napjától biztosítja a Petőfi Művelődési 
Központban. 
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Határidő:  2020.12.31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
8.) Napirendi pont 
2020. évi városi disznóvágás rendezvényről 
Elterjesztés: polgármester 
 
Bálint Istvánné: ismerteti, hogy immáron 5. alkalommal kerül megrendezésre a városi 
disznóvágás. Ezzel a hagyományaikat próbálják egy városi közegben, környezetben 
fenntartani, bemutatni.  
Ezzel párhuzamosan február 8-án reggel 7 órai kezdettel hívják a bicskeieket egy városi 
disznóvágásra és elindítják a város kolbásztöltő versenyét. 5 fős csapatokkal lehet nevezni, és 
a város 5 kg húst biztosít számukra. Erre a kolbásztöltő versenyre 2020. január 24-ig lehet 
jelentkezni. Tájékoztatást ad a disznó feldolgozásában részt venni kívánók jelentkezéséhez 
szükséges feltételekről. Elmondja, hogy a részletes programtervezetet a határozati javaslat 
tartalmazza. Az előterjesztést a Humánerőforrások és a Gazdálkodási bizottság tárgyalta. A 
Humánerőforrások bizottság támogatta. A Gazdálkodási bizottság észrevételének, javaslatának 
ismertetésére felkéri Bárányos József elnököt. 
 
Bárányos József: elmondja, hogy eredetileg volt egy módosító javaslatuk. Azt szokták 
mondani, hogy a játék akkor jó, ha komoly, tehát legyen nevezési díja a kolbásztöltő 
versenynek. Ugyanakkor végig gondolva azt, hogy ez a verseny hagyományteremtő céllal 
történik azt kérik a tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a módosító javaslatukat hagyja figyelmen 
kívül. Inkább ők is azt támogatnák, végiggondolva az egész verseny szellemét, hogy az idei 
évben még semmi képen se legyen nevezési díj.  
 
Bálint Istvánné: megköszöni és elmondja, hogy volt egy további javaslatuk a zsűri elnökére. 
 
Bárányos József: igen, véleményük az, hogy legyen igazi verseny és egy szakmai zsűri bírálja 
el. Ennek a zsűrinek az elnökére Kocsonya Kálmánt javasolják, aki egy nemzetközi hírű 
versenyszakács, szakácsmester, aki egyébként a Letenyey Lajos Szakközépiskolában és 
Szakiskolában vezeti a tankonyhát. Ő edzi általában a világversenyre induló magyar csapatokat 
is. Kéri, hogy fogadják be ezt a javaslatot.  
 
Bálint Istvánné: megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása, észrevétele. Nincs, 
ezért kéri, aki a Gazdálkodási bizottság Kocsonya Kálmán személyére való javaslattételt, aki 
be tudja fogadni és ezzel a határozati javaslatot kibővítve el tudja fogadni, 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:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 



13 

273/2019. (XI.13.) HATÁROZATA 
 

2020. 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: 2020. február 8. (szombat)  
1.3. Kolbásztöltő verseny nevezési határidő: január 24. 
1.4. A zsűri elnökének Kocsonya Kálmán mesterszakács felkérése  

2. a rendezvény előkészítésére és lebonyolítására a 2019. évi költségvetés terhére  
750.000,-Ft-ot biztosít keret jelleggel, 

3. a disznó feldolgozásában való részvételre a jelentkezési határidő 2020. január 10., a 
jelentkezés feltétele 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 személyek: Ivanics 
Imréné, Dr. Lovasné Báder Katalin és Kiss Csaba 

 
Határidő:  2020. február 8. 
 Felelős:  polgármester 
 
 
9.) Napirendi pont 
A Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodás 
megkötéséről 
Elterjesztés: polgármester 
 
Bálint Istvánné: ismerteti az előterjesztést. A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a 
települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat 
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi 
nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, 
szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és 
adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az újonnan megalakult Bicskei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 30-i alakuló ülésén az együttműködési 
megállapodást tárgyalta és a megállapodást elfogadta, jóváhagyta. Az együttműködési 
megállapodás-tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza. Kéri a képviselő-testületet, 
hozza meg döntését. Az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. 
 
Dr. Bourgla Ossamah: elmondja, hogy a megállapodás III. Részletező szabályok d) pontjában 
van egy önálló mondat, ami hivatkozik valamire, amit nem talál. Felolvassa a mondatot.  
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Bálint Istvánné: kis türelmet kér.  
 
Fritz Gábor: megkérdezi, hogy hol található.  
 
Dr. Bourgla Ossamah: megmutatja a jegyzőnek a megállapodás szövegében a felolvasott 
mondat pontos helyét.  
 
Fritz Gábor: megköszöni és tájékoztatásul elmondja, hogy az együttműködési megállapodás 
a másik nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás analógiájára készült. Köszöni az 
észrevételt és javítani fogják.  
 
Bálint Istvánné: megköszöni az észrevételt és elmondja, hogy ez nem kizáró ok, hogy a testület 
elfogadja a megállapodást.  
 
Fritz Gábor: elmondja, hogy ez joghatás kiváltására nem alkalmas rész.  

 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy kijavítják ezt a részt.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi, hogy erről a javításról kapnak-e visszajelzést.  

 

Bálint Istvánné: válaszul elmondja, hogy a következő testületi ülésen tájékoztatják a 
képviselőket. Egyéb észrevétel hiányában kéri, hogy aki a javítással el tudja fogadni a 
megállapodást, 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:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

274/2019. (XI.13.) HATÁROZATA 
 
 

A Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodás 
megkötéséről 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  



15 

 

1.) a Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást 
a melléklet szerinti tartalommal köti meg, 
 

2.) felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő:  2019. november 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
10.) Napirendi pont 
„Bicske” névhasználat engedélyezéséről 
Elterjesztés: polgármester 
 
Bálint Istvánné: ismerteti, hogy kérelem érkezett a Bicskei Lovasudvar Sportegyesület 
nevében Paulovics Ágnes tulajdonos, elnöktől, aki szeretné használni a Bicskei nevet. Bicske 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének erre vonatkozóan van egy rendelete, mely szerint 
a testület hozzájárulása szükséges. Az egyesület a Bicskei Lovasudvar Sportegyesület nevet 
szeretné felvenni. Kéri, hogy amennyiben a képviselőtársainak az előterjesztéshez van 
hozzászólása, jelezzék. 
 
Sulyokné Guba Judit: ismerteti észrevételét. Elmondja, hogy a 2. pontban felsorolják az 
egyesület tevékenységét, és az utolsó „bemutatók, nyílt napok szervezése”. Arra gondolt, hogy 
akár az iskolák számára lehetne egy-egy nyílt napot szervezni.  
 
Bálint Istvánné: megköszöni a felvetést, hozzáteszi, hogy megbeszélés kérdése. Megkérdezi 
van-e még egyéb hozzászólás, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, 
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:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

275/2019. (XI.13.) HATÁROZATA 
 
 

„Bicske” névhasználat engedélyezéséről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a Bicskei Lovasudvar Sportegyesület (a továbbiakban: Sportegyesület) kérelmének 
helyt ad és engedélyezi a Sportegyesület működésének ideje alatt az elnevezésében a 
„Bicskei” név használatát, 

2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről írásban tájékoztassa, 
3. felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében 

szükséges valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 
 
 
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
11.) Napirendi pont 
A Bicskei Torna Club Egyesület támogatási kérelméről 
Elterjesztés: polgármester 
 
Bálint Istvánné: ismerteti, hogy a Bicskei Torna Club Egyesület elnöke kérelemmel fordult 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. A Bicskei Torna Club nagyméretű 
bővítéssel és felújítással épül, szépül az elmúlt években. Megtervezték a lelátó fedését és egy 
nagyobb méretű labdarúgó pálya világításának korszerűsítéséhez is elérkeztek. Ennek a 
költségeit a BTC felmérte és mivel az önkormányzat 50%-ban tulajdonos, ezért elnök úr 
bizalommal fordul a képviselő-testület felé és arra kéri, hogy ehhez a szükséges 
hálózatfejlesztéshez járuljon hozzá anyagilag is. A költségeket az előterjesztés tartalmazza. 
Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási bizottság tárgyalta és támogatta. 
Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételük, 
javaslatuk. Nincs, ezért kéri, aki a javaslattal egyetért, 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:  
A Képviselő-testület 12 igen, nem, tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2019. (XI.13.) HATÁROZATA 
 
 

A Bicskei Torna Club Egyesület támogatási kérelméről 
 
Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete: 
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1. a Bicskei Torna Club Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) kérelmében foglaltaknak 
helyt ad és 2 023 000,-Ft összeggel támogatja az Egyesületet a költségvetési rendelet 
28. melléklet 30. sora terhére,  
 

2. úgy dönt, hogy a támogatás összege a 2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton u. 2. szám 
alatti sporttelep hálózatfejlesztésére, a hálózatfejlesztés költségeinek E-ON Zrt. részére 
történő megfizetésére és a szerelési munkák anyagköltségének, valamint munkadíjának 
kifizetésére használható fel, 

 
3. felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében 

szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 
 
Határidő:  2019. november 30. 
Felelős:  polgármester 
 
 
12.) Képviselői bejelentések 
 
Bálint Istvánné: ismerteti, hogy a napirendek végére értek, képviselői bejelentések 
következhetnek, a képviselőket illeti meg a szó. Megadja a szót Molnár Dániel képviselőnek. 
 
Molnár Dániel: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az utóbbi időben elég sokat 
egyeztett a városban élő lakosokkal és kevés olyan dolog van, amiben ekkora konszenzust 
tapasztalt, mint hogy a képviselő-testületi ülések időpontja kerüljön a munkaidőn kívülre. 
Szeretné megkérni az illetékeseket, akkor amennyiben van rá mód, akkor a következő nyílt 
testületi ülés délután 5 órai vagy 6 órai kezdettel kerüljön megrendezésre.  
 
Bálint Istvánné: elmondja, hogy ezt a képviselő-testület SzMSz-e szabályozza, amelynek 
szabályozásáról a képviselő-testület tud dönteni. Az alakuló ülésen megbeszélték azt, hogy az 
SzMSz-t csak részben módosították annak okán, hogy nem főállású, hanem társadalmi 
megbízatású alpolgármestere lesz a városnak. Nyilván ez egy átgondolást, újratárgyalást 
igényel, melyet a jelenlegi testületnek kell kialakítani. Kéri képviselőtársát, hogy az SzMSz 
módosításakor fogalmazza meg ezt a felvetést.  
Megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselőnek. 
 
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a Szent István út Tatai út utáni része a Közútkezelőhöz 
tartozik, jelzi, hogy elég rossz állapotban van az útszakasz. Jelzi, hogy a Gárdonyi utca – Szent 
István út kereszteződésében egyre mélyül egy mélyedés, meg van süllyedve az aszfalt, mely 
folyamatosan süllyed.  
Illetve a csapadékvíz-lefolyása, a csatornába való elvezetése sajnos nem biztosított. Az árkok 
tisztítást kéri, mert a csapadékvíz az ingatlanok felé folyik.  
 
Bálint Istvánné: megköszöni az észrevételt és jelzi, hogy továbbítani fogják azt. Megadja a 
szót Dr. Lovasné Báder Katalinnak.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin: nagy örömmel jelenti be, hogy megkezdődött a Csokonai utca- 
Gárdonyi utca járdaátépítése. Elmondja, hogy nagyon örülnek az ott élők, hogy végre 
megvalósul.  
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Horváth János Koppány: a Bocskai utca elején, a 2-4-6 szám alatti társasházaknál a 
csapadékvíz-elvezetés lehetőségének felmérésében kéri a Hivatal Műszaki osztályának 
segítségét. 
 
Bálint Istvánné: megkérdezi, hogy kíván-e még valaki egyéb bejelentést tenni. További 
hozzászólás, észrevétel hiányában megköszöni a munkát és a nyílt ülést 9.25 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Bálint Istvánné Fritz Gábor 
  polgármester jegyző 


