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Bálint Istvánné sok szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit a képviselő-testület 2021.
december 17. napi rendkívüli, nyilvános ülésén. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése
szabályszerűen került összehívásra és 11 fővel határozatképes. Horváth János Koppány
képviselő-társuk betegség miatt nem tud részt venni az ülésen, hiányzása igazolt. A képviselő1

testületi ülést ezennel megnyitja. Egy új napirend felvételére tesz javaslatot. 11-es számmal kéri
felvenni „Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről”
tárgyú előterjesztést. A módosított napirend elfogadására tesz javaslatot, kéri, aki elfogadja az
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
188/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
A 2021. december 17. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 17. napi rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Településrendezési eszközök módosítása MOL üzemanyagtöltő állomás fejlesztése
érdekében
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
2. Rendelet megalkotása a köztisztviselői illetményalapról
(62. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
3. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
4. Lakóingatlan adásvételéről
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
5. Tájékoztatás Bicske város környezeti állapotáról
(69. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
6. Az elektromosautók beszerzéséről
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
7. A polgármester 2022. évre vonatkozó cafetériájának megállapításáról
(64. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: alpolgármester
8. Bálint Istvánné polgármestert megillető 2022. évi szabadság igénybevételének és
ütemezésének jóváhagyásáról
(65. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: alpolgármester
9. Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: jegyző
10. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: jegyző
11. Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási
kötelezettségéről
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: alpolgármester

Határidő: 2021. december 17.
Felelős: polgármester

Szeretne élni a napirend előtti felszólalás lehetőségével. Nem kifejezetten az ülés anyagához
tartozik, de szeretné tájékoztatni a képviselőket és a tv nézőket is.
Személyét többször érte támadás nem ritkán politikai előnyszerzés céljából a Zöld Bicske
Nonprofit Kft. telephelyével kapcsolatban. Az alaptalan támadás minden esetben olyan
személyektől érkezett, akik alapvetésekkel sincsenek tisztában, hiszen a polgármesternek az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fölött nincs irányítási, felügyeleti joga. Mivel a
telephely ügye a városban heves érzelmi reakciókat vált ki időszakonként, ezért annak ellenére,
hogy hatáskörrel az elmondottak miatt nem rendelkezik, időt, energiát nem kímélve sikerült
elérnie azt, hogy a felhalmozott hulladékmennyiséget radikálisan csökkentse a Vertikál Zrt. a
Zöld Bicske Nonprofit Kft. telephelyén, így most már a telephely rendezetté vált.
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1. Napirendi pont: Településrendezési eszközök módosítása MOL üzemanyagtöltő
állomás fejlesztése érdekében
(71. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné képviselő-társak bizonyára emlékeznek arra, hogy április 30-án döntés
született a Botond téri benzinkút fejlesztési igényeinek támogatása céljából az érintett ingatlan
beépítési százalékának, épület magasságának, valamint az övezeti besorolás megváltoztatása
miatt. Az elmondottak alapján a településrendezési szerződést megkötötték, a tárgyalásos
eljárás lezárult, ezért a testület a környezeti vizsgálat tárgyában, a településszerkezeti terv
tárgyában és a helyi építési szabályzat tárgyában kell dönteni. Az előterjesztést nem tárgyalta
bizottság. Képviselő-társakat illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt, akkor három döntést kell
hozni, először egy környezeti vizsgálatról szóló határozatot. Aki ezzel egyetért az kéri 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
189/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
A településrendezési eszközök módosítása tárgyban környezeti vizsgálat szükségessége a
MOL üzemanyagtöltő állomás fejlesztése érdekében
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Kr.) hatálya alá tartozik,
2. a településrendezési eszközök módosítása következtében várható környezeti hatásokat
nem tartja jelentősnek, ezért úgy dönt, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem
tartja szükségesnek, tekintettel arra, hogy Kr 1. § (3) bekezdés a) pontja és a 4. § (2)
bekezdése alapján Bicske Város Önkormányzata megkérte a környezet védelméért
felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a
hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várhatóe jelentős környezeti hatás, azaz szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása; a
környezet védelméért felelős szervek nem jelezték, hogy a környezeti vizsgálat
lefolytatását szükségesnek tartják a módosítással érintett területek vonatkozásában.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős:

polgármester

Bálint Istvánné a második a településszerkezeti terv módosításáról szóló határozat. Aki ezzel
egyetért az most jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
A településszerkezeti terv módosítása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
a hatályos 281/2009. (VII. 24.) Képviselő-testületi határozattal (továbbiakban:
Határozat) megállapított Településszerkezeti tervet a Bicske 1576/7 és 036/5 hrsz-ú
ingatlanok területére vonatkozóan módosítja,

1.

egyidejűleg a Határozat mellékletét képező, a belterületet ábrázoló T-4g jelű
településszerkezeti tervlap a módosítással érintett területrészt érintő szabályozás helyébe az
1. és 2. melléklet tervlapjai szerinti szabályozás lép,

2.

A tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt terület került kijelölésre, ezért
Bicske város közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti biológiai aktivitásérték
számítás jelen határozat 3. mellékletét képezi.
3.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős:

polgármester

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Bálint Istvánné a harmadik pedig a helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelettervezet. Aki ezzel egyetért az kéri 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 rendeletet hozta:
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Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 17.) önkormányzati
rendelete
Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009.(VII.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Az elfogadott, aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
2. Napirendi pont: Rendelet megalkotása a köztisztviselői illetményalapról
(62. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné A képviselő-testületnek lehetősége van a költségvetési törvényben
meghatározott illetményalaptól eltérni pozitív irányban. Bicske Város Önkormányzat
Képviselő-testülete eddig minden évben élt a jogszabály adta lehetőséggel és a polgármesteri
hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 50.000,- Ft-ban állapította meg. Kéri,
hogy a rendelet-tervezet elfogadásával 2022. évre is alkalmazzák a megnövelt
illetményalapot. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Nem lát jelentkezőt, aki a rendelet-tervezettel egyetért azt 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 rendeletet hozta:
Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 17.) önkormányzati
rendelete
a köztisztviselői illetményalapról
Az elfogadott, aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Napirendi pont: köztisztviselők illetménykiegészítéséről
(63. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné A korábbi évekhez hasonlóan kéri, hogy a képviselő-testület éljen a
jogszabály által megengedett maximális mértékkel és a felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselőknek 30%, az érettségi végzettségű köztisztviselőknek 20 %
illetménykiegészítést állapítson meg 2022. évre is. Az előterjesztést nem tárgyalta egyik
bizottság sem. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, aki a rendelet-tervezettel
egyetért az most jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
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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 rendeletet hozta:
Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 17.) önkormányzati
rendelete
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Az elfogadott, aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont: Lakóingatlan adásvételéről
(24. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné képviselő-társai előtt is ismert, hogy az önkormányzat korábban értékesített
bérlakása helyett az abból befolyt bevétel felhasználásával másik lakóingatlan vásárlását tervezi
az elidegenített ingatlanban lévő bérlő elhelyezése érdekében. Az elmondottak alapján kérte
képviselő-társai segítségét is, hogy legyenek kedvesek ajánljanak vásárlásra érdemes ingatlant.
Ezúton köszöni, hogy több képviselő-társa vette a fáradságot és kérésének eleget tett. Az
ajánlott ingatlanok között voltak olyanok, amelyeket objektív okok miatt nem vásárolhat meg
önkormányzatuk. Németh Tibortól volt két jelzés a Bicske, Szondi utca 18. szám alatti és a
Bicske, Bihari utca 16. szám alatti ingatlanokra vonatkozóan. Ingatlanszakértővel
megvizsgáltatták mindkét ingatlant. A Szondi utca 18. szám alatti ingatlan hagyatéki eljárással
érintett, így a tulajdonjog várományosaival történt előzetes egyeztetés alapján a vételár 12
millió forint, arra várnak, hogy a Földivatalba a tulajdonjog bejegyzésre kerüljön. Az
előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Kéri elnök urat, adjon tájékoztatást a bizottság
döntéséről.
Bárányos József köszöni a szót. A bizottság egyhangúlag támogatja, hogy a Szondi utcai
ingatlan esetében az adásvétel megtörténjen.
Bálint Istvánné köszöni a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Molnár Dániel, ha jól emlékszik korábban erre az ingatlan vásárlásra 18 millió forintos
keretösszeget határoztak meg. Most 12 millió forintért vásárolnák meg az ingatlant. Az a
kérdése, hogy a fennmaradó összegből tervezik-e a felújítást ezen az ingatlanon, hiszen az
önkormányzat vagyonát növelné, ha felújítanák ezt az ingatlant.
Bálint Istvánné kérdezi, hogy ismeri-e Képviselő úr az ingatlant.
Molnár Dániel csak kívülről látta, kevés idő állt a rendelkezésére, hogy megismerje.
Bálint Istvánné amennyiben az ingatlan olyan állapotban lenne, hogy nem lehet beköltözni és
nem lehetne használni akkor nem vásárolná meg az önkormányzat. Olyan ingatlant nem fog
megvásárolni, ami rögtön bontásra ítélt és aztán újat kell építeni. Amennyiben költségek
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merülnek fel a beköltözés érdekében, azt viselni fogja az önkormányzat a gazdasági szervezeten
keresztül. Információi szerint és az ingatlanszakértő szerint beköltözhető. Nyilván
egészségügyi vagy tisztasági festés szükségeltetik. Arra szeretné még kéri a képviselő-társakat,
hogy hagyják meg a hivatalnak az esélyt, hogy a döntés után tényszerű tájékoztatást tudjon
majd megadni az ügyfeleknek. Aki a Gazdálkodási Bizottság véleményével a Szondi utca 18.
szám alatti ingatlan megvásárlásával egyetért az kéri 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
191/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Lakóingatlan adásvételéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Dr. Póczos Géza ingatlanforgalmi szakvéleménye alapján megvásárolja a bicskei 640
hrsz-ú ingatlant. A vételi ajánlatot 2022. január 31. napjáig tartja fenn,
2. az ingatlan vételárát bruttó 12.000.000-, Ft összegben határozza meg,
3. az adásvétellel járó költségeket – ügyvéd, ingatlan-nyilvántartás – az önkormányzat
viseli,
4. a vételárra a 2021. évi költségvetés 30. mellékletének 12. sorában biztosított összeg nyújt
fedezetet,
5. a megvásárolt ingatlant az adásvételt követően nem elidegenítésre kijelölt szociális
bérlakásként hasznosítja, lakásbérleményként felajánlja a Bicske, Vörösmarty M. utca
26. alatti, határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező bérlő részére,
6. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és az adásvétellel
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére és felkéri a
jegyzőt, hogy a megvásárolt ingatlant az önkormányzat vagyonkataszterébe vegye
nyilvántartásba, üzleti vagyonelemként.

Határidő:
Felelős:

2022. január 31.
polgármester

5. Napirendi pont: Tájékoztatás Bicske város környezeti állapotáról
(69. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve kéri képviselő-társait, hogy
fogadják el az előterjesztés melléklete szerinti környezeti állapotról szóló tájékoztatást. Az
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előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt.
Akkor kéri, aki egyetért a határozati javaslattal, az 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
192/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Tájékoztatás Bicske város környezeti állapotáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdése értelmében a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, Bicske város
környezeti állapotáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi,
2. felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás helyben szokásos módon történő
közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2021. december 31.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6. Napirendi pont: Az elektromosautók beszerzéséről
(68. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné köztudott, hogy az önkormányzat a környezetvédelem elkötelezett híve. Ennek
szellemében a Bicskei Gazdasági Szervezet intézményvezetője megkereste amiatt, hogy
városüzemeltetési feladataihoz szeretne kettő darab elektromos gépjárművet beszerezni.
Intézményvezető úr a beszerzési eljárást le is folytatta. Kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy
a legkedvezőbb ajánlatot adó Birdiecar Hungary Kft-től kettő darab elektromos gépjármű
beszerzését az intézmény részére engedélyezze. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság.
Megnyitja a napirend felett a vitát.
Bárányos József pár kérdése lenne. A műszaki leírás szerint nyilvánvaló, hogy az üzemeltetése
lényegesen olcsóbb egy ilyen autónak, hiszen azt írják, hogy nagyjából 100 km 300 forintnyi
üzemanyagba kerül. Illetve, hogy a szerviz igénye is minimális, hiszen az elektromos motorok
jó strapabíróak a kopó alkatrészeket meg így is úgy is szervizelni, karbantartani kell. Amire a
kérdése irányulna az az akkumulátora, ugyanis azt írják, hogy amennyiben a hagyományossal
szereltetik fel, akkor nagyjából 800-900 töltést bír ki és egyébként a hatótávolsága 80 km.
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Igazán alkalmas lenne kisebb szállítási feladatok ellátására Bicskén. Csak ha azt nézik, hogy
naponta kétszer tölteni kell akkor 2,5 év alatt meghalnak ezek az akkumulátorok, legfeljebb 3
év alatt. Kérdése az, hogy egy ilyen akkumulátor garnitúra mennyibe kerül. A másik pedig az
lenne, hogy opcionálisan lehetne választani lítium akkumulátorokat is, ami nyilvánvalóan
lényegesen drágább, viszont az élettartalma az háromszorosa.
Nagy Attila igazgató úr köszöni a szót. A műszaki adatok kapcsán kicsit hiányosságai vannak,
de azt tudja mondani, hogy gondozásmentes akkumulátorok vannak ezekben az autókban. 600
töltést tesznek lehetővé a végsebességük pedig szabályozható. A kopó alkatrészek kapcsán meg
tudja erősíteni elnök úr állításait, valóban nincsenek benne a könnyen meghibásodható
alkatrészek. Az egésznek talán a leglényegesebb pontja a környezettudatosság, hiszen ezek zéró
emissziót csinálnak. A töltési számokra visszatérve azt tudja mondani, hogy nem kell naponta
tölteni, hiszen ezek akár 100 kilométert is elmennek. Ezeknek nyilván meglesz a speciális
területe, hogy mire fogják használni. Ütemezett útvonalon fognak haladni pl. a kommunális
hulladék összegyűjtése, így nem a dízel autókkal kuplungolnak, pöfögnek, hanem ezzel szépen
környezetkímélően, költséghatékonyan és csendben tudnak dolgozni.
Bárányos József köszöni szépen, még egy kérdése lenne. Ez az ajánlat a 8 millió ezer forint ez
akkor is él, ha csak egyet vásárolnak, vagy ez a két autó megvásárlása esetére vonatkozó ajánlat.
Nagy Attila ez csomag ajánlat.
Bálint Istvánné amennyiben egyéb kérdés nincs és a képviselő-testület tudja támogatni, akkor
kéri most jelezzék.
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
193/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Az elektromosautók beszerzéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában működő
költségvetési intézmény, a Bicskei Gazdasági Szervezet részére engedélyezi a Birdiecar
Hungary Kft-től bruttó 16 002 000,- Ft értékben 2 darab BirdieCar gyártmányú elektromos
gépjármű beszerzését.
Határidő: 2022.04.01.
Felelős: polgármester
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7. Napirendi pont: A polgármester 2022. évre vonatkozó cafetériájának megállapításáról
(64. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné a napirendi pont előterjesztője az alpolgármester úr. Megkéri, hogy ismertesse
az előterjesztés tartalmát a képviselőkkel.
Csörgöl Ákos köszöni a szót. Képviselő-társak tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy a
főállású polgármester cafetéria juttatására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a
közszolgálati tisztviselőkre. Ezért kéri, hogy a köztisztviselőkkel megegyező módon
Polgármester asszony részére is bruttó 250.000,- Ft/év cafetéria juttatás megállapításáról
döntsön a testület 2022. évre vonatkozóan.
Bálint Istvánné köszöni szépen a tájékoztatást. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Először is személyes érintettséget jelent
be és szeretné magát a szavazásból kizáratni. Aki ezzel egyet ért kéri az jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Bálint Istvánné döntéshozatalból történő kizárása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné főállású
polgármestert „A polgármester 2022. évre vonatkozó cafetériájának megállapításáról” tárgyú
előterjesztés döntéshozatalából személyes érintettség miatt kizárja.

Határidő: 2021. december 17.
Felelős: jegyző

Bálint Istvánné most pedig szavazzanak a cafetéria megállapításáról. Aki támogatja, hogy a
köztisztviselőknek járó cafetéria juttatást ő is megkaphassa az jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
A polgármester 2022. évre vonatkozó cafeteriájának megállapításáról
1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Istvánné polgármester 2022.
évre vonatkozó cafetéria-juttatásának közterheket is tartalmazó keretösszegét 250.000,Ft összegben határozza meg.
2. A képviselő-testület a juttatás igénybevételének részletes szabályait, elszámolásának
rendjét a Bicskei Polgármesteri Hivatal cafetéria rendszerének alkalmazását tartalmazó
cafetéria szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős:
alpolgármester

8. Napirendi pont: Bálint Istvánné polgármestert megillető 2022. évi szabadság
igénybevételének és ütemezésének jóváhagyásáról
(65. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné ezt az előterjesztést is alpolgármester úr készítette. Megkéri ismertesse a
képviselő-testülettel az előterjesztést.
Csörgöl Ákos képviselő-társak tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy a polgármester
munkáltatói jogának gyakorlója maga a képviselő-testület. Munkáltatói joggyakorlás keretében
szükséges megállapítani a 2022. évi szabadság mértékét, jóváhagyni annak ütemezését.
Bálint Istvánné köszöni. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett
a vitát. Nem lát jelentkezőt. Ez esetben is kéri a személyes érintettsége miatti kizárást. A
szavazást lebonyolítja e tárgyban.
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:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
196/2021. (XII.17.) HATÁROZATA

Bálint Istvánné döntéshozatalból történő kizárása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné főállású
polgármestert „Bálint Istvánné polgármestert megillető 2022. évi szabadság igénybevételének
és ütemezésének jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztés döntéshozatalából személyes érintettség
miatt kizárja.
Határidő: 2021. december 17.
Felelős: jegyző
Bálint Istvánné, aki támogatja a határozati javaslatban szereplő szabadság megállapítást és az
ütemezés-tervezetét, az kéri most jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
197/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Bálint Istvánné polgármestert megillető 2022. évi szabadság igénybevételének és
ütemezésének jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megállapítja, hogy Bálint Istvánné polgármester 2022. december 31. napjáig 116 nap
szabadságra jogosult (2020. évről áthozat: 43 nap, 2021. évben megállapított: 39 nap,
2022. évre megállapított 39 nap),
2. Bálint Istvánné polgármester 2022. évi szabadságának tervezett ütemezését a határozat
mellékletében szereplő táblázat szerint hagyja jóvá.

Határidő:
Felelős:

2021. december 31.
alpolgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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9. Napirendi pont: Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről
(66. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné jogszabály a jegyzőt arra kötelezi, hogy a testületnek évente számoljon be a
hivatal működéséről. Jegyző Úr elkészítette a Bicskei Polgármesteri Hivatal alapos mindenre
kiterjedő, precíz beszámolóját. Javasolja, hogy fogadják el. Szeretné megjegyezni, hogy ebben
a rendkívüli veszélyhelyzetben, Jegyző Úr és csapata maximálisan, időt és energiát nem
kímélve szolgálta a várost és a város működését. Ez nagyon megnyugtatta és az ő munkáját is
sokkal könnyebbé tette. Ezúton szeretné megköszönni Jegyző Úrnak és rajta keresztül a hivatal
minden munkatársának azt az elkötelezettséget ahogy szolgálták a várost. Az előterjesztést nem
tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Arra kéri a
képviselő-társakat, hogy aki a határozati javaslatot el tudja fogadni az 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
198/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat elválaszthatatlan részét képező
tartalommal elfogadja a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről szóló
beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

2021. december 31.
jegyző

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
10.

Napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről
(73. sz. előterjesztés)

Bálint Istvánné a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást.
Jegyző Úr elkészítette az adóztatásról a szintén olyan alapos mindenre kiterjedő és precíz
beszámolóját, mint az előző. Javasolja, hogy fogadják el. Az előterjesztést nem tárgyalta
bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát, képviselő-társakat illeti meg a szó. Nem lát
jelentkezőt. Aki tudja támogatni a határozati javaslatot, az kéri most jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
14

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
199/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Beszámoló az önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról szóló 2021. évre vonatkozó
beszámolót elfogadja.

Határidő:
Felelős:

2021. december 17.
jegyző

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
11. Napirendi pont: Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való
kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló
tájékoztatási kötelezettségéről
(67. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné megkéri képviselő-társait, hogy tanulmányozzák át a kiosztott előterjesztést és
ha végeztek akkor pedig meghozzák a döntést.
A képviselők áttanulmányozzák a kiosztott előterjesztést.
Bálint Istvánné az egyik legfontosabb kötelezettség, hogy az önkormányzati képviselő köteles
a választópolgáraival kapcsolatot tartani, továbbá képviselői tevékenységéről évente legalább
egy alkalommal köteles beszámolni. Sajnos képviselő-testületüknek van olyan tagja, aki nincse
tisztában a képviselői munka jogi értelemben vett fogalmával. A képviselői munka a képviselő
Mötv-ben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését jelenti. Szomorúan tapasztalta, hogy a
képviselő-testületnek nem minden tagja teljesítette e kötelezettségét, annak ellenére, hogy a
legutóbbi képviselő-testületi ülésen erre külön felhívta a figyelmet. Bízik abban, hogy az
említett kötelezettség teljesítése nem fog elmaradni, ezért került pótanyagként kiosztásra és
ezért vártak ma reggelig, hogy hátha az is beadja, aki a hét folyamán eddig nem. Az
előterjesztést nem tárgyalta bizottság, megnyitja a napirend felett a vitát.
Sulyokné Guba Judit ilyen még nem volt. Kicsúszott mindenféle határidőből és elnézést is kér
érte. Azt szeretné kérni a képviselő-testülettől, hogy pótlólag benyújthassa a következő testületi
ülésre a beszámolóját.
Bálint Istvánné természetesen van rá lehetőség.
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Molnár Dániel köszöni a szót. A maga nevében ő is elnézést szeretne kérni, hogy a határidőt
elmulasztotta. Nem tudja, hogy van-e arra mód, hogy esetleg szóban most beszámolhasson,
mert a jogszabályi rendelkezés nem írja, hogy írásban kell beszámolni csak, hogy köteles
beszámolni. Amennyiben erre nincs mód akkor ő is szeretné azt kérni a testülettől, hogy a
következő testületi ülésre pótlólag benyújthassa a beszámolót.
Bálint Istvánné azt szeretné javasolni, hogy kezeljék egységesen. Úgyhogy az kérése azokhoz
a képviselőkhöz, akik ezt nem tették meg a mostani testületi ülésig, arra kéri őket, hogy a
következő testületi ülésig ezt tegyék meg. Kérdezi Jegyző Urat, hogy egyet ért-e ezzel.
Fritz Gábor igen, de a következő ülés várhatóan már csak jövőre lesz.
Bálint Istvánné képviselő-társakat illeti meg a szó, amennyiben a beszámolókkal kapcsolatban
kérdésük vagy észrevételük van. Amennyiben nincs akkor személyenként fogja megszavaztatni
a képviselő-testülettel. Aki egyetért az minden egyes név után kéri, hogy jelezze. Tehát aki
Bálint Istvánné beszámolójával egyetért az kéri 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:
Bálint Istvánné polgármester választópolgárokkal való kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási
kötelezettségről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői
tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította,
hogy Bálint Istvánné polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester
Bálint Istvánné aki Csörgöl Ákos alpolgármester beszámolójával egyetért, az kéri 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
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Csörgöl Ákos alpolgármester választópolgárokkal való kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási
kötelezettségről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői
tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította,
hogy Csörgöl Ákos alpolgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester

Bálint Istvánné aki Bárányos József beszámolójával egyetért az 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
202/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Bárányos József önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási
kötelezettségről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői
tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította,
hogy Bárányos József önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester
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Bálint Istvánné aki Börcs Antal beszámolójával egyetért az 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
203/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Börcs Antal önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási
kötelezettségről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői
tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította,
hogy Börcs Antal önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester

Bálint Istvánné aki Csonka István beszámolójával egyetért az 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
204/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Csonka István önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási
kötelezettségről
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői
tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította,
hogy Csonka István önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester
Bálint Istvánné aki Dr. Lovasné Báder Katalin beszámolójával egyetért az 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
205/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Dr. Lovasné Báder Katalin önkormányzati képviselő választópolgárokkal való
kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló
tájékoztatási kötelezettségről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői
tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította,
hogy Dr. Lovasné Báder Katalin önkormányzati képviselő a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt
kötelezettségének eleget tett.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester
Bálint Istvánné aki Horváth János Koppány beszámolójával egyetért az 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:

19

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
206/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Horváth János Koppány önkormányzati képviselő választópolgárokkal való
kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló
tájékoztatási kötelezettségről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői
tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította,
hogy Horváth János Koppány önkormányzati képviselő a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt
kötelezettségének eleget tett.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester
Bálint Istvánné aki Németh Tibor beszámolójával egyetért az 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
207/2021. (XII.17.) HATÁROZATA
Németh Tibor önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási
kötelezettségről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői
tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította,
hogy Németh Tibor önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester
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Bálint Istvánné Ezennel a nyilvános ülés végére értek. Köszöni mindenkinek az eddigi munkát.
Köszöni, hogy mindenki a legjobb tudásához mérten támogatta az ő, az alpolgármester és a
hivatal munkáját. Mindenkinek az elkövetkezendő időszakra nyugodt felkészülést kíván
karácsonyig és Áldott Békés Ünnepeket kíván minden képviselő-társának és a hivatal
munkatársainak és minden kedves bicskei polgárnak kíván békés boldog vírusmentes új
esztendőt. Szeretne mindenkit invitálni 2022. január 2-án egy szabadtéri újévi koncertre, ha és
amennyiben ezt a vírus helyzet megengedi. Tóth Gabi fog ellátogatni Bicskére és ad egy magas
színvonalú koncertet, ezért arra kér mindenkit, ha van rá lehetősége akkor jöjjön el. Az ülést
8:33-kor bezárja.

K.m.f.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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