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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:  2020. szeptember 30. (szerda) 8.30 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

 

Balázs Péter képviselő 

Bálint Istvánné polgármester 

Bárányos József képviselő 

Börcs Antal képviselő 

Csonka István képviselő 

Csörgöl Ákos alpolgármester 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő (távozik 9.35 órakor) 

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 

Druzsin László Műszaki Iroda vezetője 

Dankó Anikó  ügyintéző 

Schulman Izabella ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Szabó Gábor FMKH Bicskei Járási Hivatal hivatalvezetője 

Nagyné Szita Erzsébet  BEMKK vezetője 

Ónodi Szabó Lajos főépítész, Bicske Építő Kft. vezetője 

Patkóné Bátori Erzsébet Bicske Városi Óvoda vezetője 

Szoboszlai Enikő 
Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági 

igazgatója 

Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet vezetője 

Szabó Ágnes 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ vezetője 

Szendőfi Zoltán Turul Média Kft.  
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Gyulavári Máté  Turul Média Kft. 

Székely Nóra projektmenedzser 

 

 

 

Bálint Istvánné polgármester köszönti a 2020. szeptember 30. napi rendes, nyilvános ülésen a 

képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, a hivatal munkatársait és televízió nézőit. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 fővel határozatképes, a szabályszerűen összehívott 

nyilvános ülést 8.00 órakor megnyitja. A meghívóban kiküldött napirend elfogadására tesz 

javaslatot. Kéri, aki elfogadja azt, 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 

110/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

a 2020. szeptember 30. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. szeptember 30. 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 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvánossága 

Előterjesztő: Molnár Dániel 

 

4.) Önkormányzat által kötött szerződések nyilvánossága 

Előterjesztő: Molnár Dániel 

 

5.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. 

(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Titkos szavazást lebonyolító képviselők kijelöléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Főállású alpolgármester megválasztásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) A főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Bicske Város Önkormányzata szabad pénzeszközeinek bankbetét lekötéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) Önkormányzati főépítészi szerződés megszüntetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) Dr. Kovács György háziorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmének 

elbírálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) A szociális tűzifa beszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

15.) Közterület elnevezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

16.) A Kerecsendi Kis Márton Tanoda ingatlan bérletéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

17.) A Bicskei víziközmű rendszerek 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

(GFT) 

Előterjesztő: polgármester 

 

18.) Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 
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19.) A 2020-2022 évi intézményi földgáz- és a 2021-22 évi intézményi- és közvilágítási 

árambeszerzés eredményéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

20.) A „Bicske, Galagonyás-dűlő kerékpárút építése” elnevezésű kivitelezési munkákra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

21.) Bicske Városi Piac projekthez szükséges önerő biztosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

22.) Bicske Szíve park I. ütem projekthez önerő biztosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

23.) Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/B. 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

24.) Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/B 4. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

25.) Képviselői bejelentések 

 

Határidő:  2020. szeptember 30. 

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 ismerteti, hogy a képviselőtársak megkapták a tájékoztatást a 

veszélyhelyzetben tett polgármesteri döntésekről. Akkor tájékoztatást kaptak az addig elvégzett 

a település érdekében végrehajtott döntésekről, intézkedésekről. Jelenleg a törvény szerint 

köteles a két ülés közötti időszakra vonatkozó eseményekről beszámolni, ez került kiosztásra. 

Megnyitja a napirend felett a vitát, a képviselőtársait illeti meg a szó. 

 

Balázs Péter a 27. ponttal kapcsolatban szeretne tájékoztatást kapni. 

 

Molnár Dániel a 248. pont, a Vajda János Technikummal kapcsolatban szeretne tájékoztatást 

kérni. 
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Bálint Istvánné egyéb kérdés hiányában a feltevés sorrendjében válaszolja meg a kérdéseket. 

 

27. 2020. március 10. - Egyeztetés Döme Lászlóval, a Bicskei Művelődési Közalapítvány 

elnökével a Bicskei TV-ről 

 

Elmondja, hogy mint ahogyan az a testület tagjai által ismert az önkormányzat oldalán, az 

önkormányzat facebook oldalán és a saját facebook oldalán is meghirdetésre került, változás 

jött létre a Bicskei TV életében. Ezt történt mindazért, mert szerettek volna egy kis pluszt adni 

a bicskeieknek és a lehetőségeiket megvizsgálták, felmérték. Komoly beruházásokra lett volna 

szükség mind technikai beruházás szempontjából, mind stúdióépítés és minden más egyéb 

szempontjából. Az Alapítvány válasza is az volt, hogy azokat a mai elvárásoknak megfelelő 

normákat nem fogja tudni hozni a televízió. Egy olyan komoly összeggel kellett volna a 

városnak ehhez a városnak hozzájárulnia, hogy a tovább gondolásra tettek javaslatot. Ahogyan 

arra utalt, a tájékoztatásában megtörtént ezzel kapcsolatban a döntés és a bicskeiek élvezhetik 

is ennek a változásnak az eredményét az az, hogy tovább léptek e tekintetben és kerestek olyan 

társaságot, akivel 2020. december 31-ig szerződést tudtak kötni egy próbaidőszakra, hogy a 

bicskei közéletről szóló eseményekről tovább is tudjanak tájékoztatást adni. Ez a Turul Média 

Kft-vel megkötött szerződés alapján működik és az ő munkatársaik vannak már most jelen ezen 

a testületi ülésen. Azt szeretné elmondani, hogy volt a TV-nek egy munkatársa, Kósa László, 

akit nem hagytak magára. A televízióhoz nem szívesen ment volna a kora miatt, a helyi 

járványhelyzet miatt. Ezért Lacinak felajánlottak a művelődési házban egy lehetőséget, egy 

státuszt. A művelődési ház alkalmazottja lett, és mivel neki van könyvtári szakos végzettsége, 

ezért a Bicske Városi Könyvtár nagyon megörült az ő érkezésének, hiszen a könyvtári anyagok 

digitalizálásában fog tudni segíteni. A város hasznára lesz ezután is és nyilván, ha szükség lesz 

rá, akkor helyi szinten be fog tudni segíteni továbbra is a város tévés működésébe.  

 

 

248. 2020. szeptember 21. - Helyszíni bejárás Csontos Dáviddal, a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal projektirányítási elnökhelyettesével; Kulcsár Szilviával, a 

Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatójával és Bottlik Zoltánnal, a Székesfehérvári 

SZC Vajda János Technikum igazgatójával 

 

Tájékoztatásként elmondja, hogy egy helyszíni bejárás volt a Vajda János Technikum 

igazgatójával az épületben. Nem véletlenül Dánieltől kapta ezt a kérdést, hiszen korábban 

beszéltek már arról, hogy a gimnázium állapota hagy kívánnivalót maga után. Nyilván van 

egyéb más terület is az oktatásban, ahol próbál az ember segítséget nyújtani egyéb más  

oktatási-, nevelési intézményeiknek is. A gimnázium tekintetében fontosnak gondolta, hogy 

most már olyan állapotban van a felső szint is, a tetőszerkezet, hogy veszélyezteti 

tulajdonképpen az ott tanulók testi épségét és akár lehet, hogy egészségét is. Ennek okán 

felvette a kapcsolatot Csontos Dáviddal és kérte, hogy a helyszínen történjen meg ennek az 

intézménynek a megtekintése. Azt gondolja, hogy jó döntés volt. Amikor az ember saját 

szemével győződik meg arról, hogy milyen állapotok is uralkodnak, akkor még pozitívabban 

áll ahhoz, hogy a lehetőségeket felkutatva próbáljanak meg az intézményeknek segíteni. Ezért 

voltak itt és ezt a lehetőséget mérték fel.  
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Ugyan nem kérdeztek rá, de szeretné elmondani, hogy itt ül az asztal körül másik két 

intézményüknek is a vezetője és szerinte ugyanerről tudnak beszámolni, hogy az ő oktatási-, 

nevelési intézményeikért is próbál olyan lobbitevékenységet folytatni, ami méltóvá tudja tenni 

az ott tanuló gyermekeknek és tanító pedagógusoknak a munkáját és a tanulási lehetőségét.  

 

Mivel a napirendi ponthoz egyéb kérdés nem érkezett, arra kéri a képviselőtársakat, aki a 

beszámolót 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 

111/2020. (IX.30.) 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:  2020. szeptember 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

2.) Napirendi pont 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy mindig az előző testületi ülésen 

meghozott határozatokat tartalmazza ez az előterjesztés, ami szintén kiosztásra került. Kérdés, 

észrevétel hiányában kéri, hogy amennyiben ezzel egyet tudnak érteni, akkor 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:  
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A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2020. (IX.30.) 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:  2020. szeptember 30. 

Felelős:  polgármester 
 

 

3.) Napirendi pont 

Önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvánossága 

Előterjesztő: Molnár Dániel 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy az előterjesztés képviselőtársuktól érkezett. Molnár Dánieltől 

az előterjesztő. Az Önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvánosságáról szóló 

előterjesztés és a következő előterjesztés is Dánieltől érkezett. Azt kéri, hogy a későbbiekben 

tegye meg, hogy amikor az előterjesztést elkészíti, a fájlnév tükrözze a tartalmat. Arra kéri, 

hogy a későbbiekben a hivatal munkatársainak a munkáját segítve figyeljen arra, hogy ez 

rendben történjen. Korábban utalt már rá képviselő úr, hogy szeretné, ha a Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai vonatkozásában a vagyonnyilatkozatok 

nyilvánosságra kerüljenek, tehát kerüljenek fel a város honlapjára. Tájékoztatja arról képviselő- 

urat és képviselőtársait is, de nyilván ezt mindannyian tudják, hogy mindannyiuk 

vagyonnyilatkozata nyilvános. Van egy szakbizottság, aki a nyilvántartásával foglalkozik. 

Semmi akadálya nincs a betekintésnek. Fel kell venni a szakbizottság elnökével - aki 

történetesen Börcs Antal képviselőtársuk - a kapcsolatot és a jogi, formai dolgok megtartása 

mellett bárkinek lehetősége van a betekintésére. Dánielt arra kéri, hogy ismertesse velük az 

előterjesztést, amelyet beadott a képviselő-testület elé.  

 

Molnár Dániel megköszöni a szót. Elomndja, ahogyan polgármester asszony ismertette, azt 

gondolja, hogy a mostani rendszere a vagyonnyilatkozatoknak Bicskén, nem sok értelemmel 

bírnak amiatt, hogy ugyan nyilvánosak, de csak ha jól értette korábban jegyző úr fejtegetését, 

akkor csak ha gyanú merül fel, akkor vizsgálja meg a bizottság ezeket a vagyonnyilatkozatokat. 

Leadják egy zárt borítékban és azt egy év múlva visszakapják egy zárt borítékban. Tehát 

gyakorlatilag az ellenőrzés, az ellenőrizhetőség nem történik meg. Ezzel az előterjesztéssel, ha 

megszavazza a tisztelt képviselő-testület, akkor egy hatalmas előrelépést tehetnek annak 

irányába, hogy ellenőrizhető legyen a város lakói számára, teljes nyilvánosságot vállalva. Azt 

gondolja, hogy ez egy szép gesztus lenne a város lakói számára. Ezért kéri a képviselő-

testületet, hogy szavazza meg ezt az előterjesztést.  

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy érti a felvetését, de szerinte az is elfogadott és jó gyakorlat 

volt, hogy aki erre kíváncsi, nyugodtan jöjjön be és tekintse meg. A bizottság ezért is van, ez is 
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a bizottság feladata többek között. Jöjjön be, kérjen betekintést és tud összehasonlítást tenni az 

a lakos, aki arra kíváncsi, hogy ki milyen vagyonosodáson ment végig az elmúlt időszakban. 

Azt is megérti, hogy hoz példát, hogy valahol már ez működik és van jó gyakorlat, de kevesebb 

azoknak az önkormányzatoknak a száma, mint akik hasonlóképpen járnak el. Kicsit olyan 

érzése van, mintha azt akarná sugallani a bicskeiek felé, hogy eddig és jelen állapotban is az a 

grémium, aki nem ért egyet a felvetésével, hogy talán becstelenül gondolkodik. Azért azt nem 

gondolja. Úgy véli senkinek nincs takargatnivalója és a törvény szerint eleget kell tenniük ennek 

a kötelezettségüknek is. Ezt minden év januárjában meg is teszik. Aki erre kíváncsi, bejöhet 

minden esztendőben és megtekintheti. Ezt a felvetést tudja javasolni, de ha képviselőtársai nem 

értenek vele egyet vagy máshogy gondolkodnak, akkor arra kéri, hogy fejtsék ki a napirendi 

ponttal kapcsolatban az álláspontjukat. 

 

Dr. Bourgla Ossamah megköszöni a szót. Elmondja, hogy egyetért Dániellel, hogy mégiscsak 

nyilvánosak legyenek a vagyonnyilatkozatok. Azzal együtt, hogy nem teszik nyilvánvalóvá, 

hogy az adott képviselőnek milyen vagyonrészei vannak, vagy milye van, milye nincs, mert 

minden képviselőnek lehet cége, ott lehetnek vagyonelemek, ami nem derül ki. A jelenlegi 

formájában nem felel meg a vagyonnyilatkozat annak, hogy kiderüljön kinek milye van. 

Mégiscsak valamilyen formában elérhetővé kell tegyék a lakosságnak, hogy lássák, hogy kik 

azok, akik képviselik őket és az alatt, amíg képviselők voltak a vagyonuk hogyan változott, 

hogy nem változott.  

 

Bálint Istvánné hozzáteszi, hogy doktor úr felvetésére továbbra is azt tudja elmondani, amit az 

előbb, tehát nem követnek el szabálytalanságot. A lehetőség, amit eddig biztosítottak, ugyanúgy 

fennáll. A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosak. Az elmúlt tíz esztendőben nem 

emlékszik rá, hogy bármelyikőjük is kikérte volna bárkinek a vagyonnyilatkozatát, vagy 

bármelyikőjük vagyonnyilatkozatára kíváncsiak lettek volna. Még mielőtt azt gondolnák és 

esetleg egyéb furcsa felületeken az jelenne meg, hogy annyira fél, hogy a vagyoni helyzetére 

fény derül vagy nyilvánosságra kerül, áll mindennek elébe. Azt gondolja, hogy semmi 

takargatnivalójuk nincs, nem emiatt gondolja így, hanem azért gondolja így, mert ami jelen 

helyzetben van ugyanolyan törvényesen működik, mint amit szeretnének az átláthatóság 

fényében a lakosság színe-java elé bocsátani. Minden lakosnak lehetősége van arra, hogy 

megfogja a személyazonosságát igazoló okmányt, bejöjjön, egyeztessen a bizottsági elnökkel 

és akkor ezt a történetet abszolválni tudják. 

 

Bárányos József megköszöni a szót. Megkérdezi, hogy megengedi-e, hogy mielőtt 

hozzászóljon, két kérdést intézzen jegyző úrhoz.  

 

Bálint Istvánné igennel válaszol. 

 

Bárányos József az első kérdés az, hogy jelen állapotában a törvényi kötelezettségükkel eleget 

tesznek-e a vagyonbevallásnak ilyen módú benyújtásával. 

 

Fritz Gábor igennel válaszol. 

 

Bárányos József hangsúlyozza, hogy eleget tesznek. A második kérdése az, hogy az elmúlt 

években, mióta a jegyző dolgozik, hányan jöttek be és érdeklődtek valamelyik képviselőnek, 

polgármesternek a vagyonnyilatkozatáról. 

 

Fritz Gábor válaszul elmondja, hogy senki, tehát nulla ezek száma. 
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Bárányos József összefoglalja, hogy akkor kimondhatják, hogy a jogszabályi 

kötelezettségüknek a képviselők eleget tesznek és kimondhatják azt, hogy Bicske város polgárai 

bíznak bennük, hiszen az elmúlt tíz évben egyetlen egy ember nem jött be, hogy érdeklődjön 

amiatt, hogy vajon milyen gazdagodás történt a mindenkori képviselő-testület tagjainál. 

Szeretné azt elmondani, hogy az, hogy nyilvánosak a vagyonbevallások, az nem jelenti azt, 

hogy azt automatikusan közzé is kell tenni. Úgy gondolja, hogy ebben a formában tökéletesen 

megfelel és kéri, hogy ezt támogassák. Elmondja, hogy a maga részéről nem fogja a módosító 

indítványt támogatni.  

 

Bálint Istvánné megköszöni a hozzászólást és megadja a szót Molnár Dániel képviselőnek.  

 

Molnár Dániel megköszöni a szót. Elmondja, hogy törvényileg megfelel a jelenlegi 

vagyonnyilatkozat rendszer, nem is erről szól a határozat, hanem arról szól, hogy ezen 

túlmenően tegyen egy vállalást a képviselő-testület, feltételezve azt, hogy senkinek nincsen 

takargatnivalója, így igazából ez egy formalitás. Nem oszt, nem szoroz, mint ahogyan azt 

polgármester asszony is elmondta, hogy semmi takargatnivalója nincs, bárki megkérdezheti, 

bárki megnézheti. Ez igazából formalitás, mert ha eddig sem érdekelte a bicskei városlakókat, 

akkor valószínűleg a város honlapján sem fogják ezt böngészni különösebben. Mégis azt 

gondolja, hogy ez egy szép gesztus lenne arra, hogy ha mégis valaki úgy érzi, hogy meg akarja 

nézni ezeket a vagyonnyilatkozatokat, akkor három kattintással eléri, nem pedig be kell jönni a 

hivatalba, egyeztetni időpontot és személyesen kelljen eljárni. Főképp a járványra való 

tekintettel a személyes eljárást nem tartja megfelelőnek.  

 

Bálint Istvánné megadja a szót Csonka István képviselőnek.  

 

Csonka István elmondja, hogy képviselőtársának szeretne reagálni. A vagyonnyilatkozat 

nyilvánossá tétele az egy fontos kérdés képviselőtársa szerint, de korábbi alkalommal a 

gyermekétkeztetés kérdésére egy „tartózkodom”-ot tudott mondani. Nem érti a súlyát ezeknek 

a dolgoknak. A gyermekétkeztetés kérdése nem volt fontos, olyan értelemben ráadásul, hogy 

olcsóbbá is került, és az időskorúak étkeztetése ugyanígy nem volt fontos, tehát oda is egy 

„tartózkodom”-ot tudott mondani. Ez a kérdés akkora hangsúlyt kapott, holott minden lehetőség 

adott arra, hogy bárki megtekinthesse a vagyonnyilatkozatokat. 

 

Bálint Istvánné Hamarosan szavazásra fogja bocsátani a határozati javaslatot Dániel 

előterjesztésében. Viszont egyetlen egy dolgot szeretne kérni, hogy ezzel a napirendi ponttal és 

bármilyen napirendi ponttal kapcsolatban a mai napon elhangzott dolgok a közösségi oldalakon 

úgy jelenjenek meg, ahogyan a kommunikáció zajlott. Ne annak az ellenkezője és ne annak egy 

ferdített változata, hogy nehogy aztán az jöjjön ki ebből a történetből, hogy mindenféle 

félelemtől rettegve utasítják el ezeket a felvetéseket, mert biztosan hazudnak, csalnak és lopnak. 

Ezt nem szeretné viszont olvasni. Azt szeretné látni a közösségi felületeken, ami itt valójában 

elhangzott és történt. Megköszöni.  

 

Az előttük lévő határozati javaslattal, Dániel által benyújtott előterjesztéssel kapcsolatban kéri, 

hogy aki egyetért és felolvassa a határozati javaslat szövegét, jelezze.  

Megállapítja, hogy az 3 igen. Kéri jelezze, aki tartózkodott. Nincs ilyen. Majd végül kéri, aki 

nemmel szavazott, jelezze. Megállapítja, hogy 9 nem szavazat.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

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

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 9 nem, 0 tartózkodás 

 

 

A képviselő-testület 3 igen, 9 nem szavazattal az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozatainak nyilvánossága tárgyú előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat 

nem támogatta. 

 

 

4.) Napirendi pont 

Önkormányzat által kötött szerződések nyilvánossága 

Előterjesztő: Molnár Dániel 

 

Bálint Istvánné a napirendi pont kapcsán elmondja, hogy az előterjesztés szint Molnár Dániel 

képviselőtől érkezett, ezért szeretné felkéri, tájékoztassa a testületet, miről szól az előterjesztés.  

 

Molnár Dániel megköszöni a szót. Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztés 

arról szól, hogy az önkormányzat által éves 1 millió forint értékhatárt meghaladó szerződések 

legyenek feltöltve a város honlapjára. Azaz a város lakói ezeket a szerződéseket 

megismerhessék néhány kattintást követően. Szintén azért volna nagyon fontos, mert ezáltal 

egy tisztább képet kaphat a lakosság arról, hogy az önkormányzat milyen szerződésekkel 

rendelkezik, milyen kötelezettségekkel rendelkezik. Jelenleg csak az európai uniós forrásokból 

megvalósuló projektek szerződései nyilvánosak. Ez egyben jegyző úrnak is hatalmas segítség 

lenne abból a szempontból, hogyha egy-egy szerződést szeretnének megismerni, akkor nem 

volna szükség közérdekű adatigénylésekre, hanem bárki megismerhetné ezeket a 

szerződéseket. Úgy gondolja, de majd jegyző úr javítsa ki, ha nem így van, hogy egyszer lenne 

egy nagyobb munka, hogy a jelenleg érvényben lévő szerződések feltöltésre kerüljenek. Ha ez 

egyszer megtörtént, akkor az új szerződések feltöltése az már gyakorlatilag egy sokkal kisebb 

munka, nem jelenthet szerinte nagy terhelést a hivatal munkatársainak. Hiszen, amikor bejön 

egy új szerződés azt úgyis iktatni kell, szkennelni kell. Onnantól már csak pár kattintás, hogy a 

város honlapján is elérhető legyen. Azt gondolja, hogy nem egy hatalmas ár azért, hogy a város 

lakói bármelyik az önkormányzat által kötött szerződést megismerhessék a város honlapján. 

Illetve még annyit szeretne hozzátenni, hogy miután ezt a javaslatot még valamikor a nyár 

elején küldte be, így a határidő július 31-re szól, ezt módosítani kell, amennyiben el kívánják 

fogadni ezt az előterjesztést.  

 

Bálint Istvánné megköszöni az ismertetést, felkéri a jegyző, mivel meg lett szólítva reagáljon.  

 

Fritz Gábor megköszöni a válaszadás lehetőségét. Meglepődve vette tudomásul, hogy Molnár 

Dániel képviselő úr előterjesztésében az alkalmazott jogszabályoknak a felsorolását mellőzte. 

Rutinos közérdekű adatigénylőként bizonyára tisztában van azzal a ténnyel, hogy erre a témára 

az Infotv. előírásai vonatkoznak. Az Infotv. szerinti jogalkalmazást neki is volt szerencséje 

alaposan elsajátítani, mert volt olyan kedves képviselő-testületi tag, aki eljárást kezdeményezett 

vele szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Ennek 

köszönhetően tehát pontos, precíz tájékoztatással tud szolgálni az Infotv. kötelező közzétételre 

vonatkozó előírásairól. Az Infotv. nem azt írja elő, hogy teljes terjedelmében tegyék közzé a 

szerződést, hanem a szerződés adatait, konkrétan a szerződés megnevezését, tárgyát, a 

szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak 

időtartamát. Az Infotv. szerint kizárólag az 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű 
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szerződések adatait kell közzétenni. Az Infotv. szerint a szerződéskötéstől számított legkésőbb 

60 nap áll rendelkezésre az adatok közzétételére. Ha ezzel szemben összehasonlítják képviselő 

úrnak az előterjesztésében lévő határozati javaslatot, láthatják, hogy az igen szigorú. Képviselő 

úr azt szeretné, hogy változatlan formában, teljes terjedelmében tegyék közé a szerződésket. 

Megkérdezi, hogy jól érti-e. 

 

Molnár Dániel válaszul elmondja, hogy a személyes adatok kitakarásával nyilván. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy ez is egy plusz munka, ugye adatvédelmi szempontból az aggályos 

lenne, ha változatlanul, természetes személyazonosító adatokkal feltöltenék a szerződéseket. 

Képviselő úrnak a határozati javaslata olyan szempontból is szigorúbb az Infotv-nél, hogy nem 

5 millió forintnál, hanem 1 millió forintnál húzza meg az összeghatárt. Továbbá abban a 

tekintetben is szigorúbb, hogy a törvény 60 napos közzétételi kötelezettséget ír elő, ezzel 

szemben képviselő úr úgy gondolja, hogy ez túl bő határidő nekik, tehát legyen elég ennek a 

tizenketted része, 5 munkanap. Úgy gondolja, hogy képviselő úr határozati javaslatában 

foglaltak betartása a hivatalára fokozott adminisztratív terhet ró, elvonva az időt, energiát a 

hivatal közfeladatainak ellátásától, az ügyfeleik kiszolgálásától, tehát végső soron a bicskei 

lakosoktól. Feltételezi, hogy a képviselő-testületnek ez nem célja, ezért arra kéri a tisztelt 

képviselő-testületet, hogy ne fogadja el a határozati javaslatot. 

 

Bálint Istvánné megköszöni a jegyző válaszát. Elmondja, hogy tulajdonképpen, amit jegyző 

úr megfogalmazott az tényleg érthető és elfogadható. Azért komoly megpróbáltatások és terhek 

voltak a polgármesteri hivatalra róva a Covid ideje alatt, a veszélyhelyzet kihirdetésekor home 

office-ból dolgoztak, de jegyző úrral és aljegyző asszonnyal folyamatosan a hivatalban voltak. 

A kollégák biztonsága érdekében tényleg elrendelték, ahogyan mindenhol elrendelték a home 

office-t. Igyekeztek mindenkinek biztosítani ezeket a lehetőségeket. Nem volt elég az, hogy a 

veszélyhelyzetnek megfelelően kellett intézkedni és egy soha nem látott helyzetet kellett 

kezelni mindannyiójuknak hivatali szinten, emberi szinten. Ezt olyan szinten felülmúlta a 

politikai érdek, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt, ahogyan jegyző úr is elmondta, nekik 

közérdekű adatigényléseket kellett teljesíteni. Úgy gondolja, hogy megértik, hogy a politika 

iránymutatása ez. Ahogyan Dániel is mondta, egy olyan helyzet alakult ki, ahol tulajdonképpen 

az ütközeteiket megvívják. Ez valahol normális is, és teljesen helyén van, hiszen nincsenek egy 

politikai platformon. A különböző véleményeiket ütköztetni kell, szükséges, de nem mindig 

szerencsés. Nyilván erről is szól a politika. De úgy gondolja, hogy azért ülnek e körül az asztal 

körül, azért tagjai ennek a grémiumnak, hogy a bicskei lakosok érdekeit képviseljék és a bicskei 

lakosok érdekeit szolgálják. Akkor nem hozhatják olyan helyzetbe a polgármesteri hivatalt, 

élükön a jegyzővel és az aljegyző asszonnyal, hogy tulajdonképpen a munkavégzésüket olyan 

formában lehetetlenítsék el, ami mondjuk lehet, hogy egy szociális ügyintézés vagy egy 

hatósági eljárás tekintetében valakinek az ettől sokkal fontosabb érdekeit nem fogják tudni 

képviselni. Tudja, hogy nagyon kisarkította, de elhiheti, hogyha lesz ideje, ahogyan azt 

korábban is felajánlotta, eltölthet velük egy hetet, hogy hogyan zajlik a mindennap. Minek 

vannak a kollégái kitéve, milyen ügyintézés zajlik, milyen terhelés mellett teszik a dolgukat. 

Úgy gondolja, hogy a lehető legkönnyebb azt kifelé kommunikálni, ugyanoda tud visszatérni, 

mint az előző előterjesztésnél, hogy félnivalójuk, takargatnivalójuk van. A közös beszélgetésük 

amikor lezajlott, elmondta és a múltkor is lenyilatkozta, hogy nem kell egy fillér közpénzt sem 

féltenie tőlük, csak olyan feladatokat hajtanak végre és ez a későbbi előterjesztéseknél újra 

megmutatkozik, és láthatja majd, olyan dolgokat hajtanak végre, ami szigorúan a bicskei 

lakosok érdekeit képviseli. Azt gondolja, hogy ekkora mozgásteret és ekkora lehetőséget, amit 

a törvény biztosít a szabályos működéshez, a törvényszerű működéshez nem korlátozhatják le. 

Megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselő asszonynak. 
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Sulyokné Guba Judit megköszöni a szót. Elmondja, hogy a képviselőtársai látják az 

előterjesztést, ami nagyjából egy fél oldal, aminek az utolsó mondata az, hogy „Kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy támogassák javaslatomat” és azzal zárul ez a mondat, hogy „tegyük 

átláthatóbbá városunk önkormányzatának működését!” Ismerteti, hogy azért kért szót, mert úgy 

érzékeli, hogy képviselőtársa az internetes megjelenésnek és a honlapnak nagyobb szerepet 

tulajdonít a politikai képviselői munkájában, mint amennyit valójában képvisel. Nem attól lesz 

átláthatóbb se a vagyoni helyzetük, se az önkormányzat működése, ha kirakatpolitizálás keretén 

belül a honlapot vagy az internetes megjelenést túltolják. Szerinte nekik az a dolguk, hogy a 

képviselői munkájukat alaposan végezzék, részt vegyenek a döntéshozatalban, az előkészítő 

munkákban, képviseljék a választópolgáraik érdekeit. Az átláthatóbbá a professzionálisabb 

működés teszi az önkormányzatot és nem a honlapon való megjelenés. 

 

Bálint Istvánné megköszöni a hozzászólást és megadja a szót Molnár Dánielnek. Jelzi számára, 

hogy az utolsó hozzászólása.  

 

Molnár Dániel jelzi, hogy jegyző úr említette és polgármester asszony is megemlítette, hogy 

volt az az adatigénylés, ami egy NAIH állásfoglalásban teljesedett ki. Szerinte nyugodtan 

elárulhatja, hogy ebben a NAIH állásfoglalásban az volt, pontosabban ez egy eljárás volt, ahol 

megkérdezték a jegyző urat, hogy teljesítette-e a közérdekű adatigénylését. Ott fel volt sorolva, 

három kérdést tett fel. Az egyikre a válasz egy táblázat volt, ami a város honlapján jelenleg is 

elérhető. A második kérdésére két darab, tehát kettő darab szerződést kellett átküldeni e-mailen. 

A harmadikban pedig egy mondatot írt jegyző úr, hogy azzal a céggel egy darab szerződésünk 

sem született soha. Ez volt az, amit 30 nap alatt nem tudtak teljesíteni, majd utána kénytelen 

volt a NAIH-hoz fordulni, mert nem történt semmi és választ nem kapott arra, hogy mikor 

kaphatja meg ezt a két szerződést valójában. Miközben minden levelében jelezte azt, hogy 

tisztában van a járvánnyal semmi gond, ha ezt nem sikerül 30 napon belül teljesíteni. Mégis ő 

az, aki miatt leáll a hivatal és nem tud működni. Közben teljesen világosan benne van a 

törvényben, hogy a közadatokkal való bánás az azt jelenti, hogy a hivatalnak az is az egyik 

feladata, hogy a közérdekű adatigényléseket teljesítse. Ez pontosan ugyanolyan feladat, mint 

amikor valaki bejön egy problémával és segítséget kér. Ezt is el kell látni, meg azt is el kell 

látni. Ezt nem értette akkor sem, a mai napig nem érti, hogy ha egy táblázat, két szerződés 

beszkennelve, meg egy mondat, akkor ebbe mi telik mégis 30 napnál többe. De ha 30 napnál 

többe kerül, azt is megérti, csak akkor ne az legyen, hogy emiatt leáll a hivatal. Akkor az nem 

az ő problémája, hogy ha egytáblázat, meg két szerződés e-mailes elküldése miatt leáll a hivatal.  

  

Bálint Istvánné válaszul elmondja, hogy nem azt mondta, hogy leáll a hivatal, hanem azt 

mondta, hogy a működést nehezítette a közérdekű adatigénylés. Kéri, hogy azt fogalmazzák 

meg, ami valójában elhangzott. Úgy gondolja, hogy adhatna erre ő is választ, de erre nem ő 

legalkalmasabb személy, aki erre választ adhat, hanem jegyző úr. Ezért felkéri a jegyzőt a 

válaszadásra. 

 

Fritz Gábor megköszöni a szót. Elmondja, hogy az alapok alapjával kezdi, mert azt nem 

képviselő úr egyedi ügye a NAIH-hal nem a képviselő-testületi téma. Az ügyféli jogállás ott a 

képviselő urat illeti meg, mást nem, tehát nem ennek a testületi ülésnek a témája. A másik fele, 

hogy tulajdonképpen képviselő úr valótlanságot is állított, mert a NAIH vizsgálat a 

költségtérítésre irányult. A harmadik dolog pedig amit képviselő úr kisarkított, hogy nem maga 

az adat, hanem az ahhoz vezető út, a felkutatáshoz szükséges idő és erőforrás, amire az 

adatkezelő a költségtérítést kiszámolhatja. 
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Bálint Istvánné megköszöni a választ. Kéri a képviselőket, hogy aki Molnár Dániel képviselő 

előterjesztésében lévő határozati javaslattal egyetért, ahogyan azt az előterjesztésében 

felvázolta, bemutatta, aki azzal egyetért, jelezze. 

Megállapítja, hogy az 3 igen.  

Kéri jelezze, aki tartózkodott. Nem volt ilyen, ezért kéri, aki nemmel szavaz, jelezze. 9 nem 

szavazat. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 9 nem, 0 tartózkodás 

 

 

A képviselő-testület 3 igen, 9 nem szavazattal az önkormányzat által kötött szerződések 

nyilvánossága tárgyú előterjesztés határozati javaslatát nem támogatta. 

 

 

5.) Napirendi pont 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a képviselő-testület tagjai látták, olvasták az előterjesztést. 

Azért tesz javaslatot, mert induláskor az ő felvetése volt, hogy társadalmi megbízatású 

alpolgármesterrel kívánja a város munkáját a testület tagjaival közösen végezni. De az élet más 

helyzetet teremtett, hozott eléjük az elmúlt egy esztendőben. Felmérve, átgondolva ezeket a 

helyzeteket, ezeket a helyzetkezeléseket, úgy ítéli meg, hogy a város biztonságos működése 

érdekében, a városlakók biztonságos képviselete és szolgálata érdekében szükségesnek látja 

azt, hogy Bicske város életében legyen egy, ahogyan korábban is volt már egy, történetesen az 

ő idejében, egy főállású alpolgármester. Ehhez, hogy ezt meg tudják tenni, ezért most 

rendeletmódosításra van szükség. Ezt a módosítást, előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta.  

Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek.  

 

Dr. Bourgla Ossamah megköszöni a szót. Elmondja, hogy egyetérthetnek is akár, hogy 

valóban meg kell osztani a feladatokat és kellene segítség polgármester asszonynak. Csak 

szeretnék látni, hogy mi az a feladat, ami alpolgármester úrra rá lesz bízva. Szeretnék látni, 

hogy egy főállású polgármesternek milyen feladatkört jelöl meg a testület, illetve polgármester 

asszony. Tudnák is támogatni, csak lássák, hogy milyen döntéseket, milyen feladatokat, mit fog 

csinálni és akkor természetesen egyet is érthetnek.  

 

Bálint Istvánné ezzel kapcsolatban elmondja, hogy ismert, hogy a pénzügyi szakmából érkezik 

24 év szakmai tapasztalattal. Mindenféleképpen az ő munkájában elsősorban a pénzügyi vonal 

segítését és erősítését bízná rá, ebben számít rá mindenféleképpen. Ahogyan a törvény mondja, 
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minden olyan feladat, amivel a polgármester őt megbízza. Nagyon sok van. Általánosságban 

szeretné, ha a munkáját és a képviselők munkáját is tudná segíteni. Úgy gondolja, hogy abszolút 

alkalmas erre a feladatra, hiszen társadalmi megbízatású alpolgármesterként minden héten egy, 

a hosszú napokon, tehát szerdai napokon bent töltötte a hivatalban ezt az időt és minden olyan 

dolgot, ha valahol nem tudott megjelenni, akkor képviselte, ha a hivatalban kellett olyan 

feladatot végrehajtani, ami a napi működéshez, önkormányzatisághoz vagy a hivatal 

működéséhez szükséges és jegyző úr munkáját tudja ezzel segíteni, akkor annak tett eleget. Azt 

a feladatot bízza rá, ami a szakmájához közel áll, ezt mindenféleképpen és minden olyan 

egyebet, amit majd az élet még hoz és produkál.  

 

Dr. Bourgla Ossamah elmondja, hogy konkrétan ha azt mondja, hogy pénzügyi feladatai 

lesznek, akkor szeretnék látni, hogy tényleg milyen pénzügyi feladatokban fog tudni segíteni, 

hiszen van egy apparátusa a hivatalnak, amely pénzügyi feladatokat lát el. Megosztja bármilyen 

típusú feladatokat vele, képviseli az önkormányzatot, csak szeretné látni, hogy miért van 

szükség most főállású alpolgármesterre. 

 

Bálint Istvánné a konkretizálásra ugyanazt tudja elmondani, amit az előbb elmondott. Az 

egyéb munkáltatói jogokat ő gyakorolja és azokat a feladatokat ő fogja Csörgöl Ákos számára 

meghatározni. Mindenről folyamatában fognak tudni tájékozódni.  

Egyéb kérdés hiányában megkéri a képviselőtársait, hogy a rendeletmódosítást fogadják el. 

Kéri, aki azzal 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:  

 

 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

 Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Az aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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6.) Napirendi pont 

Titkos szavazást lebonyolító képviselők kijelöléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy a titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot 

kell választaniuk. A korábbi gyakorlathoz ragaszkodva javaslatot tesz, ahogyan az alakuló 

ülésen volt már egy kvázi bizottságuk, amely Dr. Lovasné Báder Katalinból, Bárányos József 

és Balázs Péter személyéből állt. Az ő személyükre tesz javaslatot. Elmondja, hogy 

személyekre tett javaslatról fognak szavazni, de jelzi, személyenként kell döntést hozniuk. Azt 

kéri a képviselőtársaktól, aki Dr. Lovasné Báder Katalin személyével 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 

113/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Titkos szavazást lebonyolító képviselők kijelöléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású alpolgármester megválasztásához 

szükséges titkos szavazás lebonyolítására a következő képviselőt jelöli ki: 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő 

 

Határidő:  2020. szeptember 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné kéri, aki Bárányos József képviselőtársuk személyével 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 
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114/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Titkos szavazást lebonyolító képviselők kijelöléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású alpolgármester megválasztásához 

szükséges titkos szavazás lebonyolítására a következő képviselőt jelöli ki: 

 

Bárányos József képviselő 

 

Határidő:  2020. szeptember 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné kéri, aki Balázs Péter képviselőtársuk személyével 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 

115/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Titkos szavazást lebonyolító képviselők kijelöléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású alpolgármester megválasztásához 

szükséges titkos szavazás lebonyolítására a következő képviselőt jelöli ki: 

 

Balázs Péter képviselő 

 

Határidő:  2020. szeptember 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

7.) Napirendi pont 

Főállású alpolgármester megválasztásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy a főállású alpolgármester megválasztását a kijelölt három tagú 

bizottság az SZMSZ-ben meghatározottak szerint fog eljárni, a szavazást lefolytatni. Elmondja, 

hogy itt kell polgármesterként javaslatot tennie, hogy kit is szeretne főállású alpolgármesterként 
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az oldalán látni és a város vezetésében a segítségére támaszkodni. Az előző napirendi pontnál 

már kivilágosodott a személyi kérdés, ahogyan előbb is említette, mint társadalmi megbízatású 

feladatot látott el Csörgöl Ákos alpolgármester úr és most az ő személyére tesz javaslatot, hogy 

ezt a tevékenységét főállású alpolgármesterként tudja a későbbiekben folytatni. 

Képviselőtársait illeti meg a szó. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, 

észrevétel ezért jelzi, hogy a szavazás fog következni. Megadja a szót Csörgöl Ákos 

alpolgármesternek.  

 

Csörgöl Ákos személyes érintettségéből kifolyólag kéri a szavazás alóli felmentését, melyben 

a képviselőtársai támogatását kéri. 

 

Bálint Istvánné felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki Csörgöl Ákos szavazásból történő 

kizárásával 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 szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Csörgöl Ákos döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Csörgöl Ákos képviselőt „A 

főállású alpolgármester megválasztásáról” tárgyú titkos szavazásból személyes érintettség 

miatt kizárja. 

 

 

Határidő:  2020. szeptember 30. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné megállapítja, hogy a képviselő-testület úgy döntött, hogy Csörgöl Ákost a 

szavazásból kizárja. Arra kéri a bizottságot, hogy a titkos szavazást bonyolítsák le.  

 

Az előkészített szavazólapokat és borítékokat a titkos szavazás lebonyolítására megválasztott 

képviselő-testületi tagok kiosztják. 
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A titkos szavazás az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően zajlik. 

 

Bárányos József a titkos szavazás lebonyolítása után tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 

szavazás során 11 db szavazólap került kiosztásra, 11 db borítékba helyezett szavazatot találtak 

az urnában, amelyek közül 11 „igen” szavazat volt, tehát a szavazás érvényes is volt.  

 

Bálint Istvánné megköszöni a szavazatszámláló képviselők munkáját. Megállapítja, hogy 

Csörgöl Ákos települési önkormányzati képviselőt a képviselő-testület 11 igen szavazat mellett 

2020. október 1. napjától főállású alpolgármesternek választotta meg. Számít a munkájára. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő (Csörgöl Ákos) 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Főállású alpolgármester megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 74. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva  

 

CSÖRGÖL ÁKOS 

települési önkormányzati képviselőt 

 

 

11 igen (egyhangú) szavazati aránnyal 2020. október 1. napjától főállású alpolgármesterré 

megválasztja. 

 

 

Határidő: 2020. október 1. 

Felelős: polgármester 

 

 

A szavazólapok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
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Csörgöl Ákos megköszöni az ismételt bizalmat a képviselő-testülettől és ezt szeretné egy 

eskütétellel is nyomatékosítani, ehhez kéri polgármester asszony segítségét, hogy ezt 

megtehesse.  

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy azt tudni kell, hogy korábban már esküt tett az alakuló ülésen, 

akkor társadalmi megbízatású alpolgármesterként, tulajdonképpen ez most egy formai 

megerősítés lesz, hogy főállású alpolgármesterként is szeretné ezt megtenni.  

 

Polgármester asszony előolvassa az alpolgármesteri eskü szövegét és kiveszi az esküt Csörgöl 

Ákos alpolgármestertől.  

 

Bálint Istvánné kéri az alpolgármestert, hogy írja alá az esküokmányt.  

 

Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

8.) Napirendi pont 

A főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy ahogyan korábban a társadalmi megbízatású alpolgármesterség 

is járt tiszteletdíjjal, itt most a főállású alpolgármester illetményéről kell, hogy döntsenek. 

Ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a költségvetést is szem előtt 

tartva a polgármester bérének 80%-ban javasolja megállapítani alpolgármester úr illetményét. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Csörgöl Ákos alpolgármesternek.  

 

Csörgöl Ákos személyes érintettsége miatt kéri felmentését az illetményének és 

költségtérítésének megállapítása vonatkozó döntések meghozatalából. 

 

Bálint Istvánné jelzi, hogy Csörgöl Ákos kizárásáról kell dönteniük. Kéri a képviselő-testület 

tagjait, hogy aki a kizárással 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 

118/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Csörgöl Ákos döntéshozatalaiból történő kizárása 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Csörgöl Ákos főállású 

alpolgármestert „A főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapításáról” tárgyú előterjesztés döntéshozatalaiból személyes érintettség miatt kizárja. 

 

 

Határidő:  2020. szeptember 30. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármesteri illetmény 80%-a legyen az 

alpolgármesteri illetmény, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

A főállású alpolgármester illetményének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a tárgyévi költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére a főállású alpolgármester illetményét megválasztásának napjától, 

2020.10.01. napjától bruttó 558.400,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: 2020. október 1. 

Felelős: polgármester 

 

 

Fritz Gábor jelzéssel él, hogy az alpolgármester költségtérítéséről is dönteniük kell.  

 

Bálint Istvánné tájékoztatja a képviselőket, hogy 2020. október 1. napjától az illetmény bruttó 

558.400,- Ft/hó, ennek a 15%-a pedig 83.760,-Ft/hó. Kéri, aki ezzel egyetért, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

A főállású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a tárgyévi költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére a főállású alpolgármester költségtérítését megválasztásának 

napjától, 2020.10.01. napjától az illetményének 15%-ban, azaz bruttó 83.760,- Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

Határidő: 2020. október 1. 

Felelős: polgármester 

 

 

Dr. Bourglah Ossamah képviselő 9.35 órakor távozik a képviselő-testület nyilvános üléséről. A 

testület 11 fővel határozatképes. 

 

 

9.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. A rendelet-tervezet a képviselő-testület döntéseinek 

megfelelően az előirányzat módosítások átvezetését tartalmazza. A javasolt előirányzat 

módosítás az alábbi állami támogatásokat, elvonásokat és képviselő-testület döntéseit 

tartalmazza: bérkompenzációt, szociális ágazati összevont pótlékot, kulturális pótlékot, 

működési bevételeket, energetikai korszerűsítések megvalósításáról szóló pályázati forrás 

összegét, előirányzatok közötti átcsoportosítást. Az előirányzatok főösszegét 126 131 077,- Ft-

tal növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Elmondja, hogy az előterjesztést a 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Felkéri Bárányos József bizottsági elnököt ismertesse a 

bizottság véleményét. 

 

Bárányos József tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztést a bizottság 4 igennel támogatta. 

 

Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás, 

észrevétel hiányában kéri a testület tagjait, szavazzanak.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

10.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzata szabad pénzeszközeinek bankbetét lekötéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Bicske Város Önkormányzata célhoz kötött 

felhasználású pénzeszközeit bankbetét lekötésként szeretné kamatoztatni a számlavezető 

hitelintézetnél. A bank ajánlatát az előterjesztés tartalmazza. Javasolja a határozati javaslat 

szerint 150 millió forint bankbetét lekötését 30 napra és 150 millió forint bankbetét lekötését 

60 napra. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Felkéri Bárányos 

József bizottsági elnököt ismertesse a bizottsági véleményt.  

 

Bárányos József tájékoztatja a testületi tagokat, hogy bár ezek a kamatok rendkívül 

alacsonyak, ennek ellenére úgy gondolják, ha ez biztonsággal megtehető, akkor miért ne kötnék 

le ezeket a pénzeszközöket. Tehát a 300 millió forintnak megosztva 30, illetve 60 napra való 

lekötését a bizottság 4 igennel támogatta. 

 

Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást és megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

észrevétel, hozzászólás, ezért kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 
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Bicske Város Önkormányzata szabad pénzeszközeinek bankbetét lekötéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 

1. a 50420410 - 10000245 számú víziközmű használati díj bankszámláról 150 MFt értékű 

bankbetétet leköt 30 napos futamidőre, 

 

2. a 50420410 - 10000245 számú víziközmű használati díj bankszámláról 150 MFt értékű 

bankbetétet leköt 60 naposos futamidőre, 

 

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

szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 

 

Határidő:  2020. október 2. 

Felelős: polgármester 

 

 

11.) Napirendi pont 

Önkormányzati főépítészi szerződés megszüntetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy korábban volt már erről szó, a felelős és átlátható gazdálkodás 

mindannyiuknak célja, minden formában igyekeznek olyan lehetőségeket biztosítani az ésszerű 

és gazdaságos működéshez, amit felelősséggel, becsülettel és tisztességgel tudnak vállalni. Úgy 

ítéli meg, hogy ezek a szerződések mindig ilyen formában mentek eddig is. De a Covidnak 

köszönhetően, amikor elindult az első hullám és a veszélyhelyzet kihirdetésre került, akkor arra 

kérte a hivatal munkatársait, hogy vizsgáljanak meg minden olyan szerződést, ami a napi 

működést nem biztos, hogy kell, hogy szolálja. Ha eseti jelleggel kiválthatók ezek a 

tevékenységek, akkor térjenek át a megbízási formára és az eseti feladatmegbízásokra. Így 

jutottak el többek között ehhez a főépítészi megbízáshoz is, amelyet úgy gondol, hogy most, 

jelen helyzetben nincs olyan tevékenység a város életében, amelyet eseti megbízással nem 

lehetne eszközölni, megvalósítani. Azért tesz most javaslatot a képviselő-testületnek a főépítész 

megbízásának megszüntetésére, mert ezzel is költségeket tudnak megspórolni és szükségessé 

válhat ennek az összegnek a költségvetésben való bent tartása és később más feladatok 

felhasználásához hasznosítása. Eseti jelleggel lehet, hogy még hatékonyabban fogják tudni ezt 

a tevékenységet ellátni. Azt gondolja, hogy ez is egy olyan feladata ennek a grémiumnak, effajta 

gondolkodásban, ami tényleg a felelősséget és a felelősségteljes gondolkodást mutatja meg. 

Hozzáteszi, hogy nem ez az egyetlen szerződés. Ami miatt itt van előttük az az, hogy ezt a 

szerződést korábban a képviselő-testület hozta meg, kötötte meg. A képviselő-testület döntése 

alapján született, ezért a képviselő-testületnek kell ennek a megszűnéséről is döntést hozni.  
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Megadja a hozzászólás lehetőségét a képviselő-testület tagjainak. Jelzi, hogy az előterjesztést 

egyik bizottság sem tárgyalta. Nincs kérdés, észrevétel, ezért kéri, hogy aki az elmondottakkal 

és a határozati javaslattal egyetért, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Önkormányzati főépítészi szerződés megszüntetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 375/2012. (XII.20.) határozatát hatályon kívül helyezi, 

2. felhatalmazza a polgármestert az Ónodi Szabó Lajos főépítésszel kötött megbízási 

szerződés megszüntetésére és a szerződés megszüntetésével járó valamennyi 

kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő:  2020. október 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

12.) Napirendi pont 

Dr. Kovács György háziorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmének 

elbírálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy Dr. Kovács György azzal a kéréssel fordult a képviselő-

testülethez, hogy a rendelési idejét módosítani szeretné, páros hetek péntekjein 10:30 – 12:30 

óra között szeretne rendelni az eddigi 13:00 – 15:00 óra közötti rendelési időig terjedt. Úgy 

gondolja, hogy ezt mindenféleképpen szükséges végig gondolni, hogy milyen döntést hoz a 

testület, hiszen a többi háziorvosnak a rendelési idejét is át kell akkor gondolni. Nem lehet az, 

hogy ezeken a napokon 12.30-tól 14.00 óráig, amíg az orvosi ügyelet elindul a doktor úr betegei 

vagy éppen a házban megforduló alapellátásban segítségre szoruló betegek ellátás nélkül 

maradjanak. Ezt az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta. Felkéri Sulyokné 

Guba Juditot ismertesse a bizottság véleményét.  
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Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a többi érintett 

háziorvossal legyen szíves felvenni a kapcsolatot Polgármester asszony és egyeztessenek. 

 

Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a bizottság véleményét teszi fel 

szavazásra, befogadva azt szívesen lefolytatja a háziorvosokkal az egyeztetést.  

Kéri, aki a bizottság véleményével egyet tud érteni, most 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

Dr. Kovács György háziorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmének 

elbírálásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

valamennyi bicskei háziorvost egyenlő módon terhelő rendelési idő kialakítása érdekében 

folytasson tárgyalásokat a bicskei háziorvosokkal. 

 

 

 

 

Határidő:  2020. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

13.) Napirendi pont 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ez a pályázati lehetőség már több 

mint egy évtizede ismert a bicskeiek előtt. Az önkormányzat fontosnak gondolja, hogy amilyen 

fórumon csak lehet segítsége azokat a fiatalokat, azokat a tehetséges bicskei gyerekeket, 

akiknek szociális helyzetük miatt nehézséget okozna a továbbtanulás. Az idei évben is 

dönteniük kell arról, hogy csatlakoznak-e ehhez a kezdeményezéshez. A maga részéről csak 

javasolni tudja. Felkéri a Humánerőforrások Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság 

véleményét. 
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Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy megszokhatták a nézők és a képviselők is, hogy évről-

évre eléjük kerül a Bursa Hungarica-hoz való csatlakozás. Ez egy olyan támogatási rendszer, 

melyet részben a Minisztérium, részben az adott önkormányzat fedez. Tájékoztatja a 

képviselőket, hogy október 1-jéig kell minden évben a csatlakozást a kormányzat felé elindítani. 

Ami fontos dátum még, hogy november 5-ig kell, hogy a pályázatok beérkezzenek elbírálásra. 

Természetesen 4 egyhangú igennel támogatták az előterjesztést.  

 

Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást és erre tesz javaslatot. Kéri, aki a csatlakozással 

egyetért, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2020/2021. évi fordulójához, kiírja a saját pályázatát és közzéteszi azt az 

önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon, 

2. felhatalmazza a polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról” dokumentumok aláírására, 

3. felkéri a jegyzőt, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetben tervezzen 

1.680.000,- Ft keretösszeget a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat keretében nyújtandó támogatásokra,  

4. a támogatás mértékét mindkét („A” és „B” típus) pályázattípus esetén  

8.000,- Ft/fő/hónap értékben állapítja meg, 

5. kizárólag azt a pályázót részesíti támogatásban, akinél az egy háztartásban élők 

dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi 

nyugdíj 250%-át, azaz 71.250,- Ft-ot. 

Határidők:  

Csatlakozási nyilatkozat elküldése:                      2020. október 1. 

A pályázat kiírása:                                                 2020. október 5. 

A pályázatok benyújtása:                                      2020. november 5. 
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Bírálati döntés:                                                       2020. december 4. 

Az eredmény közzététel, értesítés:                        2020. december 8. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

14.) Napirendi pont 

A szociális tűzifa beszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy tekintettel arra, hogy a beszerzendő szociális tűzifa vételára 

meghaladja a polgármester számára biztosított kötelezettségvállalási keretet, 5 millió forintot, 

ezért a beszerzésről a képviselő-testületnek kell meghoznia a döntést. Az előterjesztésben 

láthatják a képviselők, hogy milyen árakkal dolgoznak az ezzel foglalkozó cégek. 4 árajánlatot 

kértek be, az előterjesztésben kimutatásra és összegzésre került. Elmondja, hogy a Bionova 

Hungary Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Az ő ajánlatukat javasolja elfogadásra.  

Megadja a szót a képviselőknek. Hozzáteszi, hogy az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. 

 

Molnár Dániel megkérdezi, hogy jól érti-e, hogy az ajánlatok méteres és kétméteres ajánlatról 

szólnak. Tehát ha megérkezik a tűzifa, akkor ezt még a GESZ munkatársai fogják tovább 

aprítani és az, hogy kétméteres vagy méteres nem számít különösebben.  

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a tárolásnál, szállításnál számíthat. Ismerteti, hogy ez minden 

évben így működik, próbálják költséghatékonyan megoldani. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 

szociálisan rászoruló bicskei család egy alkalommal október 15-től november 30-ig adhatja be 

a téli időszakra vonatkozó tüzelőigénylését. Próbálják ezt úgy megoldani, hogy minél több 

családnak tudjanak segíteni. Sajnos nagy számban veszik igénybe ezt a bicskeiek. 

További hozzászólás hiányában kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

A szociális tűzifa beszerzéséről 
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Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) a szociális tűzifa beszerzésére irányuló beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként a 

Bionova Hungary Kft-t hirdeti ki bruttó 6.819.000.- Ft ajánlati áron, 

 

2) a szociális tűzifa beszerzésére a forrást a 2020. évi költségvetési rendelet "Ellátottak 

pénzbeli juttatásai" jogcímen biztosítja, 

 

3) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti gazdasági társasággal a szállítási 

szerződés megkötésére, aláírására. 

 

Határidő: 2020. október 2. 

Felelős: polgármester 

 

 

15.) Napirendi pont 

Közterület elnevezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy érkezett egy kérelem az 

önkormányzathoz, ahol olyan telken építkezett egy lakos, ahol nem volt közterületi kapcsolata 

az ingatlannak. Ahhoz, hogy bármilyen tevekénységet tudjon folytatni, bejelentkezni és ezzel 

kapcsolatos állampolgári kötelezettségének eleget tenni, az önkormányzatnak biztosítania kell, 

hogy legyen elnevezve a közterület. Képviselőtársait megkérte e-mailben, hogy milyen 

javaslatuk van. Nagyszerű javaslatok érkeztek írókra, költőkre, történelmi személyekre, Bicskét 

érintő történelmi személyekre és ezt nagyon köszöni. Úgy gondolja, hogy az általa tett 

javaslatot 3-4 képviselő is írta, Határ utcát javasol, hiszen a város végében található ez a 

bizonyos utca. Bízik benne, hogy a későbbiekben lesznek tömbfeltárások a város frekventált 

helyén és a képviselők által megnevezett történelmi és irodalmi személyeket meg fogják tudni 

tisztelni azzal, hogy ott tudnak majd utcanevet biztosítani. Az utolsó utca neve is fontos, de ez 

most mégiscsak kézenfekvőbb. 

 

Molnár Dániel elmondja, hogy benne is felmerült az, hogy mégiscsak a város szélén lévő utcát 

nem biztos, hogy fontos személyekről kellene elnevezni. Csak javasolni szeretné, ha későbbiek 

lesz majd olyan, ahogy polgármester asszony is mondta, ezek a nevek maradjanak előtérben. 

 

Bálint Istvánné válaszul elmondja, hogy ezért mondta, hogy köszöni a felvetését, javaslatát. 

Elmondja, hogy az előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta, felkéri 

az elnököt ismertesse a bizottsági véleményt.  

 

Börcs Antal tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság 3 igennel elfogadta a határozati 

javaslatot. 
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Bálint Istvánné a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. Kéri, aki egyetért, 

hogy Határ utcának nevezzék el, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Közterület elnevezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a tulajdonában álló bicskei 065 hrsz-ú közterületet Határ utca néven nevezi el, 

 

2) felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésének, az elnevezések 

megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 14/2014. (V. 

28.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében előírtak alapján, valamint a 

központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet 

előírásai szerint az eljárást folytassa le. 

 

 

Határidő: 2020. október 15. 

Felelős:  jegyző 

 

 

16.) Napirendi pont 

A Kerecsendi Kis Márton Tanoda ingatlan bérletéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy 2012. óta működtet a város a Roma Önkormányzattal és a 

Mentsvár Alapítvánnyal közösen egy tanodát a hátrányos helyzetű bicskei gyerekek 

felzárkóztatására. A Mentsvár Alapítvány minden évben kell, hogy pályázzon erre a 

működésre. A 2021. évben is szeretné megtenni, ehhez szükséges az ingatlan használat 

jogcímének igazolása. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően tegyék ezt meg. Korábban bérleti díjat kértek, de hogy a gyerekek számára minden 

elnyert pályázati összeget tudjanak biztosítani, kéri, hogy tegyék ingyenessé ezt a használatba 
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vételt. Ehhez szükséges a háromoldalú szerződés módosítása, amely az Alapítvány, az 

Önkormányzat és a Roma Önkormányzat között kell, hogy módosításra kerüljön. Tájékoztatja 

a képviselőket, hogy az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Nincs hozzászólás, ezért kéri a 

testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. Kéri, aki egyetért, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 
A Kerecsendi Kis Márton Tanoda ingatlan bérletéről 

 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Kerecsendi Kis Márton Tanoda Mentsvár Alapítvány (2060 Bicske, Tószeg utca 8.) 

általi működtetését 2021. évben is támogatja, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mentsvár Alapítvány szolgáltatói nyilvántartásba 

vételéhez szükséges bérleti szerződést aláírja, illetve a nyilvántartásba vételhez, 

valamint a „Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltató befogadása és költségvetési 

támogatása” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges valamennyi 

jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

17.) Napirendi pont 

A Bicskei víziközmű rendszerek 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a 

Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 

Gazdálkodási Bizottság arra tett javaslatot, hogy szeretné, ha a bizottsági ülésen jelen lenne a 

Fejérvíz Zrt. képviselője és tájékoztatná a testületet arról, hogy az elmúlt időszakban mik voltak 

azok a fejlesztések, beruházások, felújítások, pótlások amelyek végrehajtásra kerültek. A 

kolléganő megkereste Gulyás József urat, aki arról tájékoztatta, hogy nem fog tudni részt venni 



31 

a testületi ülésen, de a bizottsági ülésen megfogalmazott kérdéseket kéri, hogy küldjük meg 

részére és azt megküldi a bizottság számára írásban ezt a tájékoztatót.  

Mindkét bizottság támogatta a határozati javaslatot. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy 

három döntést kell hozniuk. Megadja a szót Bárányos József képviselőnek. 

 

Bárányos József elmondja, hogy a bizottság véleményében volt még egy kérés. Ismerteti, hogy 

a Galagonyás dűlőkben és a Táborállásban jelentős számban tartózkodnak életvitelszerűen 

emberek, azt is tudják, hogy a vezetékes vízellátás kizárólag a II. dűlőben hozzáférhető 

egyelőre. A bizottságnak az lenne még a kérése, hogy még egyszer vizsgálják meg annak a 

lehetőségét, hogy akár az ottlakók, ottani tulajdonosok bevonásával önerős formában, vagy 

pályázatok útján, vagy egyéb úton hogyan lenne lehetséges a vezetékes ivóvíz ellátása ezekben 

a dűlőkben. Gulyás úrtól ezzel kapcsolatban is kérnek tájékoztatást.  

 

Bálint Istvánné összegzi, hogy a mostani döntést ez nem befolyásolja, a későbbi tervekre 

vonatkozóan kérik.  

 

Bárányos József elmondja, hogy szerette volna, ha ez a nyilvánosság előtt elhangzik, mert 

meglehetősen sok családot érint. 

 

Bálint Istvánné kéri a kollégáit, hogy ez a tájékoztatáskérésben legyen benne, amit elküldenek. 

Jelzi, hogy víziközművenként kell döntést hozniuk. Elsőként a Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT-ről kell szavazniuk. 

Kéri, aki egyetért, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért 

felelőse/ ellátásért felelősök nevében eljáró önkormányzat, a 2021-2035. évi Gördülő 

Fejlesztési Tervet megismerte, az általa képviselt önkormányzatok részére a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési 

határidőt biztosítva az alábbi határozatot hozza: 
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1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 

2021-2035. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre 

jogosult elfogadja. 

 

2. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 

2021-2035. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-

szolgáltató készített el – megismerte és jóváhagyja. 

 

3. Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és 

a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

Határidő: kiértesítésre: 2020. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy másodsorban a Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer- 

víziközmű rendszerről kell dönteniük. Kéri, aki egyetért, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelősök 

nevében eljáró Önkormányzata, a 2021-2035. évi GFT-t megismerte, az általa képviselt 

Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési 

határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozza: 
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1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2021-2035. 

évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult 

elfogadja. 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2021-2035. 

évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató 

készített el – megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

 

Határidő: kiértesítésre: 2020. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy harmadikként a Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató 

rendszer víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT-ről döntsenek. Kéri, aki egyetért, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer –  

V (11-10481-1-003-01-15,) víziközmű rendszer 2021-2035. évi  

Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a(z) I/12. Mány bányakút; 

Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15) víziközmű rendszer 

ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2021-2035. évi GFT-t megismerte, az 

általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos 

véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozza: 
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1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű 

rendszer 2021-2035. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint 

véleményezésre jogosult elfogadja. 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű 

rendszer 2021-2035. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a 

víziközmű-szolgáltató készített el – megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel 

és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

 

Határidő: kiértesítésre: 2020. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

18.) Napirendi pont 

Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a képviselő-testület 2019. év végén 

szakemberek bevonásával áttekintette a város fejlesztési stratégiáját és a módosítás mellett 

döntött, amely ez év júniusában el is készült. Az elkészült dokumentum véleményezésére július 

végén lakossági fórum keretében került sor. A helyszínen is, interneten keresztül és papír alapon 

is érkeztek vélemények a módosítás tekintetében. A szakember megvizsgálta és beépítésre 

kerültek a vélemények vagy sem, de erre is magyarázatot adott, hogy miért nem. Az 

előterjesztést a Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Felkéri Börcs Antal 

bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Börcs Antal megköszöni a szót és elmondja, hogy a bizottság 3 igennel elfogadta a határozatot. 

 

Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást és megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Molnár Dániel elmondja, hogy az egyik legnagyobb beruházás, ami érinti a várost az M1 

autópálya 2x3 sávra való bővítése. A 42. oldalon egyrészt ez a projekt is szerepel a táblázatban, 

továbbá a körforgalom létesítése az 1. számú főút és a Tatai út kereszteződésében. A 

körforgalom létesítése 2021-2023 között van jelezve, illetve az autópálya bővítése 2021-től 

megkezdődő projekt. Arra fontos lenne figyelni, hogy a körforgalom még a bővítés megkezdése 

előtt megvalósuljon, mert várhatóan a bővítés egy nagyon erős forgalommal fog járni a főút 

vonalán és jelenleg is sok baleset történik ebben a Tatai út – 1. számú főút kereszteződésében. 
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A körforgalom lenne a valódi megoldás, hogy ezt a balesetveszélyt csökkentsék, de ezt még 

azelőtt kell megvalósítani, mielőtt az autópályabővítés elkezdődik. 

 

Bálint Istvánné válaszul elmondja, hogy értik a felvetést és információik alapján ez hamarosan 

el is fog kezdődni. A szakemberek is ugyanolyan fontosnak gondolták, mert ez egy nagyon 

neuralgikus pont, a baleset szempontjából is és közlekedés szempontjából is.  

Megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás, felvetés. További észrevétel hiányában kéri, hogy 

szavazzanak a határozati javaslatban foglaltakról. Kéri, aki egyetért, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiáját módosítja a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, a  

TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017. azonosítószámú, a helyi identitás növelése Bicskén projekt 

keretében elkészült dokumentum szerinti tartalommal. 

 

 

Határidő:  2020. szeptember 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

19.) Napirendi pont 

A 2020-2022 évi intézményi földgáz- és a 2021-22 évi intézményi- és közvilágítási 

árambeszerzés eredményéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a földgáz tekintetében közel 10 

millió forint, a villamosenergia tekintetében több mint 16 millió forintot takarít meg így az 

önkormányzat. A felelős gazdálkodás, gondolkodás itt is jelen van. A közbeszerzési tanácsadó 
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kérte a képviselő-testületet, hogy a két beszerzésről egy döntést hozzon meg, mert a 

közbeszerzési eljárás is így került lebonyolításra. Az előterjesztést egyik bizottság sem 

tárgyalta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás ezért kéri a képviselőket, hogy 

döntsenek a határozati javaslatról. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy név szerinti szavazásra 

van szükség, ezért felkéri a jegyzőt a szavazás lebonyolítására. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a képviselőket a szavazás módjáról, miszerint szavazni jól érthető 

„igen”, „nem”, „tartózkodom” kifejezéssel lehet. Előolvassa a képviselők neveit.  

Balázs Péter igen. 

Bálint Istvánné igen. 

Bárányos József igen. 

Börcs Antal igen. 

Csonka István igen. 

Csörgöl Ákos igen. 

Dr. Lovasné Báder Katalin igen. 

Horváth János Koppány igen. 

Molnár Dániel igen. 

Németh Tibor igen. 

Sulyokné Guba Judit igen. 

 

Bálint Istvánné megállapítja, hogy a testület 11 igennel egyhangúlag elfogadta a határozati 

javaslatot.  

 

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) név szerinti szavazás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

Balázs Péter igen 
Dr. Lovasné Báder 

Katalin 
igen 

Bálint Istvánné igen 
Horváth János 

Koppány 
igen 

Bárányos József igen Molnár Dániel igen 

Börcs Antal igen Németh Tibor igen 

Csonka István igen Sulyokné Guba Judit igen 

Csörgöl Ákos igen - - 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

a 2020-2022 évi intézményi földgáz- és a 2021-22 évi intézményi- és közvilágítási 

árambeszerzés eredményéről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy 

az 1. rész vonatkozásában 

a) az NKM Energia Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) 

b) a JAS Budapest Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.) 

c) az E.ON Energiamegoldások Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.) 

d) az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 

e) a Wattler Kft. (1094 Budapest, Páva utca 8.) 

a 2. rész vonatkozásában 

a) az NKM Energia Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) 

b) a JAS Budapest Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.) 

c) az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 

a 3. rész vonatkozásában 

a) az NKM Energia Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) 

b) a JAS Budapest Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.) 

c) az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 

ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére, 

2. a bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 

eredményes, 

3. a bírálóbizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás 1. része kapcsán nyertes 

ajánlattevőként az NKM Energia Zrt-t (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; 

adószám: 26713111-2-44) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta. 

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 83,37,- Ft/m3. 

4. a bírálóbizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás 1. része kapcsán második 

helyezett ajánlattevőként a JAS Budapest Zrt-t (1141 Budapest, Mogyoródi úr 168.; 

adószám: 12936773-2-44) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a második 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta. 

Az ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 83,68,- Ft/m3. 

5. a bírálóbizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás 2. része kapcsán nyertes 

ajánlattevőként az NKM Energia Zrt-t (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; 
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adószám: 26713111-2-44) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta. 

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 21,40,- Ft/kWh. 

6. a bírálóbizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás 2. része kapcsán második 

helyezett ajánlattevőként a JAS Budapest Zrt-t (1141 Budapest, Mogyoródi úr 168.; 

adószám: 12936773-2-44) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a második 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta. 

Az ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 21,50,- Ft/kWh. 

7. a bírálóbizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás 3. része kapcsán nyertes 

ajánlattevőként az NKM Energia Zrt-t (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; 

adószám: 26713111-2-44) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta. 

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 18,75,- Ft/kWh. 

8. a bírálóbizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás 3. része kapcsán második 

helyezett ajánlattevőként a JAS Budapest Zrt-t (1141 Budapest, Mogyoródi úr 168.; 

adószám: 12936773-2-44) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel a második 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta. 

Az ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 18,80,- Ft/kWh. 

9. felkéri Bicske Város Önkormányzat fenntartásában működő, a földgáz- illetve villamos 

energiabeszerzéssel érintett költségvetési szervek vezetőit a kereskedelmi szerződések 

aláírására. 

 

10. hatályon kívül helyezi a 2020 – 2022 intézményi földgázbeszerzés eredményéről szóló 

109/2020. (IX. 4.) számú határozatát. 

 

Határidő: 2020. október 20. 

Felelős: polgármester 

 

 

A név szerinti szavazás dokumentuma a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

20.) Napirendi pont 

A „Bicske, Galagonyás-dűlő kerékpárút építése” elnevezésű kivitelezési munkákra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről 
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Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. A közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően 

az eljárás lefolytatásra került. Az ajánlattételi határidő lejártáig 6 ajánlat került benyújtásra. 

Javaslatot tesz, hogy a 1. és a 2. részfeladat vonatkozásában is az eljárás nyertesének a 

legkedvezőbb ajánlatot tevő az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft-t hirdessék ki. Az 

előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta. Megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Molnár Dániel a kerékpárút nyomvonalára kérdez rá.  

 

Bálint Istvánné megkéri a Műszaki Iroda kollégáját, Druzsin Lászlót, hogy adjon tájékoztatást 

képviselő úrnak. 

 

Druzsin László válaszul elmondja, hogy ez a Bogya Károly utcán fog lefelé haladni, átmegy a 

Kanizsai úton és „Báder birtok” mellett fog végig menni az 1. főútig, ahol egy kereszteződés 

kerül kiépítésre, és 1,3 km-t halad tovább a dűlőkbe.  

 

Horváth János Koppány megkérdezi, hogy az 1,3 km azt jelenti, hogy a VI. dűlőig el fog 

érni?  

 

Druzsin László igennel válaszol. 

 

Bálint Istvánné további hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. Felhívja a figyelmet, 

hogy név szerinti szavazásra lesz szükség a két részfeladat vonatkozásában.  

Elmondja, hogy az 1. részfeladat vonatkozásában átadja a szót a jegyzőnek a szavazás 

lebonyolítására. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a képviselőket, hogy a szavazás módja ugyanaz, mint az előzőekben. 

Mielőtt előolvasná a neveket arra kéri a képviselőket, hogy a kapcsolódó összeférhetetlenségi 

nyilatkozatot legyenek kedvesek aláírni. Előolvassa a képviselők neveit.  

Balázs Péter igen. 

Bálint Istvánné igen. 

Bárányos József igen. 

Börcs Antal igen. 

Csonka István igen. 

Csörgöl Ákos igen. 

Dr. Lovasné Báder Katalin igen. 

Horváth János Koppány igen. 

Molnár Dániel tartózkodom. 

Németh Tibor igen. 

Sulyokné Guba Judit igen. 

 

Bálint Istvánné megállapítja, hogy az 1. részfeladatra vonatkozólag a képviselő-testület 10 

igennel és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás név szerinti szavazás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

Balázs Péter igen 
Dr. Lovasné Báder 

Katalin 
igen 

Bálint Istvánné igen 
Horváth János 

Koppány 
igen 

Bárányos József igen Molnár Dániel tartózkodás 

Börcs Antal igen Németh Tibor igen 

Csonka István igen Sulyokné Guba Judit igen 

Csörgöl Ákos igen - - 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

a „Bicske, Galagonyás-dűlő kerékpárút építése” elnevezésű kivitelezési munkákra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről (1. részfeladat vonatkozásában) 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 

azonosítószámú projekt, „Bicske, Galagonyás-dűlő kerékpárút építése” tárgyában 

megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban az 1. részfeladat vonatkozásában az alábbiak 

szerint úgy dönt, hogy 

 

1. az eljárás 1. részét eredményesnek nyilvánítja, 

 

2. az "ALBA ÚT" Építőipari, Kereskedelmi és szolgáltató Kft (8000 Székesfehérvár, 

Kisfaludi út 8.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

 

3. a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlattevő 

ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

 

4. az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) 

ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 
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5. az eljárás nyertesének az 1. rész vonatkozásában az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő 

Kft-t jelöli meg 87.241.407,- Ft + ÁFA ajánlati árral, 

 

6. felhatalmazza a polgármestert az 5. pont szerinti nyertes ajánlattevővel való kivitelezési 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő:  2020. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

A név szerinti szavazás dokumentuma a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Bálint Istvánné a 2. részfeladat vonatkozásában kéri a jegyzőt a szavazás lebonyolítására. 

 

Fritz Gábor előolvassa a képviselők neveit.  

Balázs Péter igen. 

Bálint Istvánné igen. 

Bárányos József igen. 

Börcs Antal igen. 

Csonka István igen. 

Csörgöl Ákos igen. 

Dr. Lovasné Báder Katalin igen. 

Horváth János Koppány igen. 

Molnár Dániel tartózkodom. 

Németh Tibor igen. 

Sulyokné Guba Judit igen. 

 

Bálint Istvánné megállapítja, hogy az 2. részfeladatra vonatkozólag 10 igen és 1 tartózkodás 

mellett a határozati a javaslatot elfogadták.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás név szerinti szavazás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

Balázs Péter igen 
Dr. Lovasné Báder 

Katalin 
igen 

Bálint Istvánné igen 
Horváth János 

Koppány 
igen 
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Bárányos József igen Molnár Dániel tartózkodás 

Börcs Antal igen Németh Tibor igen 

Csonka István igen Sulyokné Guba Judit igen 

Csörgöl Ákos igen - - 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

a „Bicske, Galagonyás-dűlő kerékpárút építése” elnevezésű kivitelezési munkákra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről (2. részfeladat vonatkozásában) 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 

azonosítószámú projekt, „Bicske, Galagonyás-dűlő kerékpárút építése” tárgyában 

megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban a 2. részfeladat vonatkozásában az alábbiak 

szerint úgy dönt, hogy 

 

1. az eljárás 2. részét eredményesnek nyilvánítja, 

 

2. az "ALBA ÚT" Építőipari, Kereskedelmi és szolgáltató Kft (8000 Székesfehérvár 

Kisfaludi Út 8.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

 

3. a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok Fehérvári Út 34.) ajánlattevő 

ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

 

4. az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár Szlovák Utca 6.) 

ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

 

5. az eljárás nyertesének a 2. rész vonatkozásában az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő 

Kft-t jelöli meg 53.123.951,- Ft + ÁFA ajánlati árral, 

 

6. felhatalmazza a polgármestert az 5. pont szerinti nyertes ajánlattevővel való kivitelezési 

szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő:  2020. október 15. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A név szerinti szavazás dokumentuma a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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21.) Napirendi pont 

Bicske Városi Piac projekthez szükséges önerő biztosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné hangsúlyozza, hogy ez egy formális döntése a képviselő-testületnek, mert 

2020. februárjában a település költségvetésében ez az összeg szerepelt a költségvetésben, amely 

az önerő biztosításához szükséges. A Magyar Államkincstár kéri, hogy a képviselő-testületnek 

legyen egy olyan döntése, ahol forintra pontosan kimondják, hogy mennyi az önerő. Az 

előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

észrevétel, hozzászólás, ezért kéri a képviselőket, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint 

döntsenek. Kéri, aki egyetért, 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: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Városi Piac projekthez szükséges önerő biztosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

alábbiak szerint nyilatkozik: 

 

1. a Képviselő-testület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 

támogatott „Bicske Városi Piac” című, TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítási 

számú projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges, támogatáson 

felüli összeg bruttó 469.498.257,- Ft a 2019. és 2020. évi önkormányzati 

költségvetésben biztosította, 

 

2. a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a projekt teljes költsége az önerővel együtt 

699.139.688,- Ft, amelyből a Projekt elszámolható költsége nettó 182.002.433 forint 

saját forrás bruttó 469.498.257,- Ft, amely önerő az önkormányzat saját 

forrásaként kerül biztosításra. 

 

3. a szükséges többletforrás a 2020. évi költségvetési évben a 3/2020. (II.13.) 

önkormányzati rendelet 30. melléklet 9. és 9.1 soron rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 
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Felelős: polgármester 

 

 

22.) Napirendi pont 

Bicske Szíve park I. ütem projekthez önerő biztosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az előzőhöz hasonlóan formális 

döntést kell hozniuk. Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, 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: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Szíve park I. ütem projekthez önerő biztosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

alábbiak szerint nyilatkozik: 

 

1. a Képviselő-testület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 

támogatott „Bicske Szíve Park I. ütem” című, TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010 

azonosítási számú projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges, 

támogatáson felüli összegét, bruttó 118.604.337,- Ft-ot a 2020. évi önkormányzati 

költségvetésében biztosította, 

 

2. a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a projekt teljes költsége az önerővel együtt 

339.243.987,- Ft, amelyből a Projekt elszámolható költsége nettó 174.290.699,- Ft, 

saját forrás bruttó 118.604.337,- Ft, amely önerő az önkormányzat saját 

forrásaként kerül biztosításra, 

 

3. a szükséges többletforrás a 2020. évi költségvetési évben a 3/2020. (II.13.) 

önkormányzati rendelet 31. melléklet 12. soron rendelkezésre áll. 

 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 
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23.) Napirendi pont 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/B. 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat tulajdonában álló, Bicske, Akácfa 

u. 1/B 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonya 2020. október 31. napján lejár. A 

pályázati kiírásról kell dönteniük. Tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztést nem tárgyalta 

egyik bizottság sem. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki a 

határozati javaslattal egyetért, 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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/B. 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/B 3. ajtó alatti 55,59 m2 alapterületű, 

költségelvű lakás határozott idejű, 3 éves időtartamú bérleti jogviszonyára – a határozat 

mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet, 

 

2. a pályázati felhívást a helyben szokásos módon – a város honlapján, és a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal hirdetőfalán – jelenteti meg, 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül 

tegyen javaslatot a bérlő személyére a képviselő-testület következő ülésére.  

 

Határidő:  2020. október 2. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

24.) Napirendi pont 
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Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/B 4. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a Bicske, Akácfa u. 1/B 4. ajtó alatti 

költségelvű lakás bérleti jogviszonya 2020. szeptember 15. napján járt le. Kéri, aki 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 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2020. (IX.30.) HATÁROZATA 

 

 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/B 4. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/B 4. ajtó. alatti 55,36 m2 alapterületű, 

költségelvű lakás határozott idejű, 3 éves időtartamú bérleti jogviszonyára – a határozat 

elválaszthatatlan mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet, 

 

2. a pályázati felhívást a helyben szokásos módon – a város honlapján, és a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal hirdetőfalán – jelenteti meg, 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül 

tegyen javaslatot a bérlő személyére a képviselő-testület következő ülésére.  

 

Határidő:  2020. október 2. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

25.) Képviselői bejelentések 
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Bálint Istvánné jelzi, hogy a napirendek végére értek, a képviselői bejelentések 

következhetnek.  

 

Molnár Dániel elmondja, hogy a járvány magyarországi megjelenése előtt volt szó arról, hogy 

a bicskei problémás kereszteződések és olyan közlekedési pontok, melyek balesetveszélyesek, 

felülvizsgálatra fognak kerülni. A képviselőtársak és maga is nyújtott be nagyon sok javaslatot 

erre. Érdeklődik, hogy mi a helyzet ezzel, mikorra várható a felülvizsgálat, és mikorra 

várhatóak a változások ezekben a kereszteződésekben. 

 

Bálint Istvánné tájékoztatja, hogy a rendőrségtől érkezett egy állásfoglalás, mely nagyon sok 

kérdést vet fel. Jegyző úrral abban maradtak, hogy a testületi ülés után szeretnének a 

rendőrséggel egy közös megbeszélést összehívni, ahol jelen vannak a képviselőtársai is. Ott a 

felvetéseket és kérdéseket ki tudják tisztázni és azután fognak tudni. Szeretné, hogy 

megfelelően előkészítve tudják ezt eldönteni.  

 

Sulyokné Guba Judit tájékoztatja a képviselő-testületet, illetve a város lakosságát, hogy a 

hétfői napon volt a Humánerőforrások Bizottságának ülése. Bizottsági hatáskörben döntöttek 

az úgynevezett települési tanulmányi ösztönző támogatásokról. Erről a támogatási formáról azt 

kell tudni, hogy szociális alapon, illetve tanulmányi eredményhez kötötten jár valakinek. 24 

pályázat érkezett és ebből 20-at tudtak támogatni. A jó hír még, hogy megemelkedett összeggel 

tudják támogatni az előző évekhez képest. Általános iskolás gyerekek esetében havonta ez 

5.000,- Ft-ot jelent, a középiskolásoknál meg 7.000,- Ft-ot jelent.  

 

Balázs Péter elmondja, hogy a kérdése, észrevétele valamilyen szinten kapcsolódik Dánieléhez 

is. Többen jelezték, hogy kertvárosban keskenyek az utcák és nagyon sok lakos kipakolt az út 

szélére nagyobb kődarabokat. Ezt még most észre lehet venni, de ha jön a tél, esik a hó és ha 

valaki félre akar húzódni, az nagyon balesetveszélyes. 

 

Bálint Istvánné megkérdezi, hogy konkrétan hol. 

 

Balázs Péter válaszul elmondja, hogy a Béke utcában is van ilyen, az Erdőaljában is. Ott nem 

lehet félrehúzódni, két kocsi nem fér el egymás mellett. A Béke utcában egymással szembeni 

lakosok is kipakolták, így ott abszolút nem lehet félrehúzódni.  

 

Bálint Istvánné jelzi, hogy jelenleg tudja, hogy mit említ képviselőtársa, de amennyiben van 

konkrétum, akkor nyilván könnyíthetik mindenkinek az életét mind a közlekedés, mind pedig 

a vagyonvédelem szempontjából, ha ezeket a jelzéseket megkapják. 

 

Csonka István lakossági észrevételt szeretne közzétenni. Ismerteti, hogy az utcákon parkoló 

autók száma egyre több. Nem állnak be az emberek éjszakára sem, nappal sem az udvarukba, 

holott a kiépített beállási lehetőség szinte mindenkinek adott. A kertvárosban valóban nagyon 

szűkek az utcák és a kint parkoló autók miatt a közlekedés, főleg ahol a busz közlekedik, 

rendkívül nehéz. Úgy véli, hogy egy felhívással lehetne élni a lakosság felé, hogy vagy az 

udvarukban parkoljanak vagy a kiépített lehetőségeket használják.  

 

Bálint Istvánné megköszöni a jelzést. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin jelzi, hogy az Arany János utca 14. szám környékén rengeteg 

rendszám nélküli, illetve roncs autó parkol, mindkét oldalon parkolnak már ilyen autók.  
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Börcs Antal szintén közlekedéssel kapcsolatos lakossági észrevételt szeretne bejelenteni. A 

Kölcsey utca egy szép egyenes utca, amit sajnos a fiatalok versenypályának használnak. Főleg 

este többször előfordul. Ez az ott lakókat igencsak zavarja. Úgy véli, hogy a gyakoribb 

sebességmérés ezen tudna segíteni.  

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy az alapprobléma a közlekedési kultúra, melyen lehetne még 

javítani. Tájékoztatja a képviselőt, hogy a megfelelő fórum felé jelzéssel élnek.  

 

Bárányos József elmondja, hogy ugyanezt kéri a Bogya Károly utcában. Valamilyen 

értelemben a Bogya Károly utca is átvezeti a forgalmat a városon. Nagyon sok kisgyerek van 

ebben az utcában. Hallották, hogy ott fog húzódni a kerékpárút egy része is. Amennyiben ez az 

úttesthez csatlakozik közvetlenül, akkor még fokozottabbá válik ez a veszély.  

 

Bálint Istvánné megköszöni a bejelentéseket és arra kéri a képviselőket, hogy amikor összeül 

a rendőrségi és forgalomtechnikai megbeszélés, akkor mindenki, aki most felvetést tett ezzel 

kapcsolatban, hozza majd ezt az ügyet magával. Nyilván ráfókuszálnak erre a feladatra ők is.  

 

További hozzászólás, bejelentés hiányában az ülést 10.25 órakor bezárja. Megköszöni jelenlétet 

és a képviselő-testület tagjainak a munkát, valamint kéri a vendégeket, hogy hagyják el a termet, 

hogy a testület zárt üléssel folytathassa munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


