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JEGYZŐKÖNYV 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2022. február 14. (hétfő) 8.39 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

 

Bálint Istvánné polgármester 

Bárányos József képviselő 

Börcs Antal képviselő 

Csonka István képviselő 

Csörgöl Ákos alpolgármester 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő 

Horváth János Koppány képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

 

Balázs Péter  képviselő távol 

Molnár Dániel képviselő távol (igazoltan) 

 

 

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 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dr. Tasnádi Márta könyvvizsgáló, irodavezető 

Takács József Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatója 

Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője 

Patkóné Bátori Erzsébet Bicske Városi Óvoda vezetője 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. igazgatója 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági 

igazgatója 

Nagy Attila  Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

Szabó Ágnes 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ igazgatója 
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Bálint Istvánné tisztelettel köszönti a képviselőtársait, a vendégeket és a hivatal munkatársait, 

valamint a televíziónézőket a 2022. február 14. napján tartott rendkívüli nyilvános testületi 

ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés szabályszerűen került összehívásra és 10 

fővel határozatképesek. Molnár Dániel írásban jelezte, hogy a mai napon nem fog tudni részt 

venni a testületi ülésen. Az ülést megnyitja és a kiküldött napirendi pontok elfogadására tesz 

javaslatot. Aki ezzel egyetért az 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 

3/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

A 2022. február 14. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 14. napi rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Bicske Város Önkormányzata költségvetésének középtávú tervezése 2022 - 2025. 

évek közötti időszakra 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A 2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

szóló pályázatról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapításáról 

Előterjesztő: alpolgármester 

 

6. A főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéről 

Előterjesztő: polgármester 
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8. A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2022. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. Az egészségügyi szolgálati jogviszony mellett további jogviszonyt engedélyező 

személy kijelöléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Határidő: 2022. február 14. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné élni kíván a napirend előtti felszólalás lehetőségével két témában: 

1. Szeretné tájékoztatni képviselőtársait, hogy a 2021. december 2. napján a járványhelyzetre 

való tekintettel a közmeghallgatás elmaradásáról hozott döntésük nem volt jogszabálysértő, 

tekintettel arra, hogy 2021. év végén megváltozott a jogszabályi környezet, amely alapján 

amennyiben a képviselő-testület nem tartott 2021. évre vonatkozó közmeghallgatást, azt nem 

kell megtartani és 2022. évben sem kell pótolni. 

2. Bizonyára valamennyien értesültek arról, hogy a közelmúltban történt egy tragédia 

Budapesten, amelyben egy 7 éves kisgyermek életét vesztette egy anafilaxiás sokk miatt. Ennek 

hatására úgy gondolja, hogy városvezetőként ő és a képviselő-testület is egyaránt felelős azért, 

hogy az intézményeikben minden egészségügyi biztonságot szolgáló intézkedést segítsenek. 

Ennek okán döntött úgy, hogy minden oktatási nevelési intézményük részére megvásárolnak a 

polgármesteri keret terhére 2 darab EpiPen injekciót, amelyek segítségével az életmentő 

gyógyszer ruhán keresztül is beadható. Természetesen az EpiPen injekció használatáról meg 

fogja szervezni a szükséges képzést. 

Ezt a két dolgot szerette volna tájékoztatásként elmondani és akkor kezdjék is a munkát.  

 

 

1. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosításáról 

(12. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné képviselőtársak megkapták és tanulmányozhatták az előterjesztést. Tisztában 

vannak azzal a ténnyel, hogy a tárgyévi költségvetés megalkotása előtt szükséges az előző évi 

költségvetési rendelet módosítása és az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése. 

A rendelet-tervezet szerint az előirányzatok fő összegét 900.541.277,- Ft-tal növelik mind a 

kiadási mind a bevételi oldalon. A változtatni kívánt előirányzatokat az előterjesztés részletesen 
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tartalmazza. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Megkéri elnök urat, 

tájékoztassa a testület tagjait a bizottság döntéséről. 

 

Bárányos József elnök úr köszöni a szót. Mint az már elhangzott a módosítás technikai jellegű, 

mivel a bevételi oldalon megjelenő összeg a kiadási oldalon is ugyanannyi, tehát összességében 

a költségvetés arányát a kiadás és bevételi oldalon nem változtatja meg. A bizottság 

megtárgyalta és 4 igen 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja. 

 

Bálint Istvánné köszöni elnök úrnak a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett vitát. 

Képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt, ezért arra kéri a képviselőtársait 

szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. Aki elfogadja az 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: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati 

rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott, aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata költségvetésének középtávú tervezése 

2022 - 2025. évek közötti időszakra 

(14. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné jogszabályi kötelezettség alapján a költségvetési évet követő 3 év tervezett 

bevételi és kiadási előirányzatait meg kell jeleníteni. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az 

említett előirányzatokat 2022 - 2025. évre vonatkozóan. Az előterjesztést szintén a 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Kéri elnök urat, tájékoztassa a testület tagjait a döntésükről. 

 

Bárányos József az óvatosság elvét követve készült el ez a tervezés. Tehát bázis évnek a 2022-

es évet tekintették és ez alapján készült el a 2023-tól 2025. évig tartó időszak. A bizottság 4 

igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
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Bálint Istvánné köszöni a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársait 

illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak a határozati javaslatról. Aki támogatni 

tudja az 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: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata költségvetésének középtávú tervezése 2022 - 2025. évek 

közötti időszakra 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek és 

fizetési kötelezettségek 2022-2025. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a 

határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg, 

2) felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az 

1. pontban meghatározott tervszámokat vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2022.02.14. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3. Napirendi pont: A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáról 

(13. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné Köszönti Dr. Tasnádi Márta könyvvizsgáló asszonyt. Köszöni, hogy időt 

szakított rájuk és el tudott jönni a testületi ülésre. Az államháztartásról szóló törvény alapján a 

jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napjáig 

nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az 

önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa 

a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és 

nagyságrendjét. A költségvetés összeállítása során figyelembe vették a központi költségvetés 

iránymutatásait is. A rendelet-tervezet az államháztartási törvény által kötelezően előírt 

feltételeknek teljes mértékben megfelel. Az elmúlt évek felelős gazdálkodása eredményeként 

elmondja, hogy a városnak nincs adósságállománya. Néhány szó a költségvetés-tervezet 

számairól: 
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A költségvetésük tervezett összege egyezően 5.065.284.482,- Ft, ezen belül a költségvetési 

bevételek összege 2.722.883.126,- Ft, a költségvetési kiadások összege 5.032.426.850,- Ft és 

2.342.401.356,- Ft finanszírozási bevétel mellett. 

Ne ijedjenek meg képviselőtársak a rendelet-tervezet 2. § 2. bekezdés c) pontja szerinti 

költségvetési hiány láttán, hiszen a költségvetési kiadások és bevételek közötti különbséget a 

2021. évi pénzmaradvány összege biztosítja. Jogszabály egyébként is tiltja, hogy tényleges 

hiánnyal tervezzenek meg egy költségvetést. A tervszámok tekintetében látható, hogy a 

költségvetési egyensúly biztosított. Az előterjesztés részletes, mindenre kiterjedő magyarázattal 

szolgál a 2022-es költségvetési rendelet-tervezethez. Az előterjesztést szintén a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta, megkéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét. Illetve 

tekintettel arra, hogy jogszabály írja elő, hogy a rendelet-tervezethez csatolni kell a 

Gazdálkodási Bizottság írásbeli véleményét, valamint tekintettel arra, hogy a bizottsági ülés 

közvetlenül a testületi ülés előtt volt, ezért a kollégák most osztják ki a bizottság írásbeli 

véleményét. 

Megadja a szót Bárányos József elnök úrnak a bizottsági vélemény ismertetésére. 

 

Bárányos József elnök úr köszöni a szót. A tisztelt képviselő-testülettel három számot és egy 

fontos tényt szeretne megosztani. Az első mondat úgy hangzik, hogy nincs hitelfelvétel. Tehát 

az 5 milliárd forintos költségvetésükben szereplő összegek rendelkezésre állnak. Ebből 1,5 

milliárd forint az felhalmozási célú vagy szabad felhasználású fejlesztés, azaz a költségvetésnek 

a 30 %-a. Ha megkérdeznek egy bicskei polgárt, hogy ez jó-e, hogy a költségvetésnek ekkora 

részét fejlesztésre, azaz a város gyarapodására lehet fordítani és ez rendben van-e, akkor úgy 

gondolja, hogy ezt nyugodt szívvel mondhatja, hogy ez rendben van. Nagyon szépen köszöni a 

Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának a rendelet-tervezet elkészítését és 4 igen 1 nem 

szavazattal elfogadásra javasolják a költségvetést. 

 

Bálint Istvánné köszöni szépen. Megkéri Dr. Tasnádi Márta könyvvizsgáló asszonyt, hogy 

tájékoztassa a testületet arról, hogy mit tapasztalt a vizsgálat során. 

 

Dr. Tasnádi Márta köszöni a szót. Megvizsgálta Bicske Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetési rendelet-tervezetét, illetve az előterjesztést és ennek alapján az a véleménye, hogy 

ez a költségvetés a jó gazda gondosságával, bázis alapon jórészt az ismert dokumentumok és 

ismert számok figyelembevételével került megtervezésre. Azt gondolja, hogy egyensúlyban 

van. Nyilván ahogyan a gazdálkodási év elkezdődik, további bevételek és kiadások fognak 

felmerülni, ahogyan az élet zajlik és ez nyilvánvalóan a későbbi módosításokba betervezésre 

fog kerülni, azonban azt gondolja, hogy terv szinten ez a költségvetés egyensúlyban van és 

hitelfelvétel nélkül tudja biztosítani az önkormányzat stabil gazdálkodását a 2022-es évben. 

Ennek megfelelően 5.065.284.482,- Ft főösszeggel elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 



7 

Bálint Istvánné köszöni könyvvizsgáló asszonynak. Megnyitja a napirend felett a vitát, 

képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt, szavazásra teszi fel a költségvetést. Aki 

egyet ért 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: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati 

rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

 

Az elfogadott, aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Bálint Istvánné mielőtt tovább mennének szeretné megköszönni Molnár Enikőnek a Pénzügyi 

Iroda vezetőjének, Fritz Gábor jegyző úrnak és Vandlikné Lengyel Edit aljegyző asszonynak 

és a hivatal minden munkatársának, aki a költségvetés előkészítésében dolgozott, hogy egy 

ilyen biztos lábakon álló költségvetéssel indulhatnak neki az idei esztendőnek. Azt tudja 

mondani, hogy nagyon jó kezekben vannak, néha kicsit szigorúnak gondolja őket, de aztán az 

élet mindig beigazolja, hogy jó volt rájuk hallgatni. Nem is nagyon emlékeznek arra, pedig itt 

ülnek már pár éve az asztal körül, hogy mikor volt ilyen lehetőség arra, hogy a város fejlesztését 

szabad felhasználásokból tudják majd biztosítani. 

 

4. Napirendi pont: A 2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásáról szóló pályázatról 

(16. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné a képviselőtársaitól korábbi testületi üléseken is kérte, hogy kutassanak fel 

pályázati lehetőségeket, amelyekkel önkormányzatuk élhet. Természetesen ő is és a kollégái is 

folyamatosan a pályázati lehetőségeket kutatják, így találtak rá a belterületi utak járdák, hidak 

felújítására vonatkozó pályázatra. A projekt keretében a Munkácsy Mihály utca, valamint a 

Batthyány Lajos utca elmaradt szakaszát feltudják majd újítani. A pályázat benyújtásához a 

határozati javaslatban megfogalmazott tartalom elfogadása szükséges. A projekt összértéke 

bruttó 46 216 146 forint. Ez feleződik tehát 50%-ban finanszírozható a pályázat és 50%-ban 

pedig saját erőt kell beletenni, vagyis 23 108 073 forint az, amit az önkormányzatnak erre a 

pályázatra biztosítani kell. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett 

a vitát. Nem lát jelentkezőt. Arra kéri képviselőtársait, aki a határozati javaslattal egyetért az 

most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 
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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 

5/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

A 2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló 

pályázatról 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. részt kíván venni a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 

2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3. pontjához tartozó 3.5 Belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása című pályázaton, 

2. a pályázat keretében a bicskei 2671 hrsz-ú Munkácsy Mihály utca járdájának, 

valamint a bicskei 2263 hrsz-ú Batthyány Lajos utca járdájának felújítását 

tervezi, 

3. a jelen határozat 2. pontja szerinti beruházás megvalósításához szükséges 

bruttó 23.108.073 ,- Ft saját erő összegét saját forrásból biztosítja, 

4. az állami forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét 

az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében elkülöníti, továbbá a projekt 

megvalósítási időszakára vonatkozóan a teljes projekt bruttó összegét a 

felhalmozási célú bevételek és kiadások között nevesítetten szerepelteti, 

5. felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.  

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős:  polgármester 

 

 

5. Napirendi pont: Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének, 

költségtérítésének megállapításáról 

(2. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné mivel ez az előterjesztés az ő illetményét érinti ezért szeretné átadni a szót 

alpolgármester úrnak, hogy ismertesse a testülettel. 

 

Csörgöl Ákos alpolgármester köszöni a szót. Jogszabályváltozás okán a polgármesterek 

illetménye és emiatt a költségtérítése is megváltozik. A jogszabály lakosságszám függvényében 
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pontosan meghatározza az illetmény mértékét, ezért a képviselő-testületnek nincs mérlegelési 

joga, ugyanakkor mint munkáltatói jogok gyakorlója, szükséges döntést hozni. 

 

Bálint Istvánné köszöni és mielőtt szavazásra kerül a sor, személyes érintettsége miatt kéri a 

kizárását. Tehát most arról kell szavazni, hogy a testület elfogadja a kizárását. Aki ezzel egyet 

ért az 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 

6/2022. (II.14.) 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 főállású polgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapításáról” napirendet lezáró döntéshozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő:  2022. február 14. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné kéri szavazzanak először az illetmény összegének elfogadásáról. Aki ezzel 

egyetért az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

 

 

 



10 

Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a mindenkori költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére Bálint Istvánné főállású polgármester illetményét 2022. január 1. 

napjától, hivatkozva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 71. § 4. bekezdésének f) pontjára, bruttó 975.000,- Ft /hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: alpolgármester 

 

 

Bálint Istvánné kéri, aki a költségtérítés mértékével egyetért az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

 

Bálint Istvánné főállású polgármester költségtérítésének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a mindenkori költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére Bálint Istvánné főállású polgármester költségtérítését 2022. január 

1. napjától, az illetményének 15%-ban, azaz bruttó 146.250,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: alpolgármester 

 

 

Bálint Istvánné köszöni szépen a bizalmat és igyekszik, hogy az eddig bemutatott munkát 

fogja a továbbiakban is végezni és fogja képviselni mind a képviselő-testületet mind pedig a 

bicskeieket. 

 

6. Napirendi pont: A főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapításáról 

(5. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné a jogszabályi környezet megváltozása okán a főállású alpolgármester 

illetménye is változik a főállású polgármester illetményével párhuzamosan. Az illetmény a 

polgármester illetményének a 70-90 %-a közötti összegben állapítható meg. Javasolja az 
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alpolgármester illetményét a polgármester illetményének 70 %-ában szíveskedjenek 

megállapítani. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Csörgöl Ákos személyes érintettsége miatt szeretné kéri a kizárását. 

 

Bálint Istvánné rendben, akkor először arról kell dönteni, hogy alpolgármester úr kizárását 

elfogadják.  

 

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 

9/2022. (II.14.) 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 főállású 

alpolgármestert „A főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapításáról” napirendet lezáró döntéshozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

 

 

Határidő:  2022. február 14. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné kéri szavazzanak az alpolgármester illetményéről. Aki ezzel egyetért az most 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

 

A főállású alpolgármester illetményének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a tárgyévi költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére a főállású alpolgármester illetményét 2022. január 1. napjától, bruttó 

682.500,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné, aki az alpolgármester költségtérítésével egyetért az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

 

A főállású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a tárgyévi költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére a főállású alpolgármester költségtérítését 2022. január 1. napjától, 

az illetményének 15%-ban, azaz bruttó 102.375,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné mielőtt tovább mennek szeretne kicsit visszautalni az előbbi két 

előterjesztésre, ami az illetményeket illeti. Ezek nyilvános adatok és szeretné tájékoztatásként 

elmondani, hogy az előterjesztésben bruttó összegek szerepelnek, hogy láthassák a bicskeiek 

is, hogy az az összeg, ami bruttó összegként szerepel az előterjesztésben annak van egy nettója. 

Tehát január elsejétől Bicske város polgármeseterének nettó 634 ezer forint lesz a fizetése és 

95 ezer forint lesz a költségtérítése. Tehát ez az összeg lesz az, amit kézhez fog kapni. 
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Alpolgármester úrnak pedig nettó 444 ezer forint lesz a fizetése és 66 544 forint lesz a 

költségtérítése. Köszönik szépen a bizalmat és a támogatást. 

 

7. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi 

munkatervéről 

(3. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné az a furcsa helyzet állt fent a 2021. évet tekintve, hogy a covid kellős közepén 

kellett volna ezt a döntést meghozni és mivel még nem volt előre látható, hogy veszélyhelyzet 

kapcsán mikor fognak tudni visszatérni ehhez a munkamenethez, ami az asztal körül zajlik. 

Amikor visszatérhettek a közös döntéshozáshoz, akkor viszont már úgy mentek végig az év 

hátralévő részén, hogy rendkívüli testületi üléseket hívtak össze és így tudták a munkájukat 

elvégezni. Ebben az esztendőben adva van a lehetőség, hogy munkatervet alkothassanak és ez 

az előterjesztés mellékleteként kiküldésre is került. Az előterjesztést nem tárgyalta egyik 

bizottság sem. Megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát 

jelentkezőt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Aki a 2022. évi munkatervvel egyet ért 

a határozati javaslatban foglaltakkal az 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 

12/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét a határozat 

elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint fogadja el.  

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

8. Napirendi pont: A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2022. évi nyári zárva 

tartásának jóváhagyásáról 

(6. sz. előterjesztés) 
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Bálint Istvánné intézményvezető asszony írásban kérte, hogy a bölcsőde 2022. július 4. 

napjától 2022. július 29. napjáig tartson zárva, mialatt megtörténhet az épület helyiségeinek 

tisztasági festése, a nagytakarítás és a dolgozók szabadságnak kiadása. Kéri képviselőtársait a 

határozati javaslat elfogadására. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, arra kéri a képviselőtársakat, aki a határozati javaslattal 

egyetért az 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 

13/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

 

A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2022. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai 

Egység 2022. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2022. július 4. napjától 2022. július 29. napjáig tartó időszak alatt az intézmény zárva tart. 

Nyitás: 2022. augusztus 1. napján. 

 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

9. Napirendi pont: Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségéről 

(8. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné ezt az előterjesztést az előző év végén tárgyalta a képviselő-testület. Voltak 

olyan képviselőtársaik, akik a tavalyi évben elmulasztották ennek a beszámolónak a 

benyújtását. Akkor úgy beszélték meg, hogy a következő testületi ülésre megteszik ennek a 

pótlását és ez meg is érkezett mind a négyüktől. Ezért kéri képviselőtársait, hogy fogadják el a 

határozati javaslatban foglaltakat. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Mivel személyenkénti szavazásról van szó, arra kéri 

a képviselőtársakat, hogy fogja mondani a képviselő nevét és aki a beszámolót elfogadja az 

jelezze. Elsőként szavazzanak Balázs Péter beszámolójáról. Aki az ő beszámolóját elfogadja az 

most jelezze. 
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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 

14/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

 

Balázs Péter önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. megállapítja, hogy Balázs Péter önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt, 2021. 

évre vonatkozó kötelezettségét 2021.12.31. napjáig nem teljesítette, 

2. megállapítja, hogy Balázs Péter önkormányzati képviselő az 1. pont szerinti 

kötelezettségét 2022. évben teljesítette. 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné Dr. Bourgla Ossamah beszámolóját, aki elfogadja az 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 

15/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

 

Dr. Bourgla Ossamah önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1. megállapítja, hogy Dr. Bourgla Ossamah önkormányzati képviselő a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt, 

2021. évre vonatkozó kötelezettségét 2021.12.31. napjáig nem teljesítette, 

2. megállapítja, hogy Dr. Bourgla Ossamah önkormányzati képviselő az 1. pont szerinti 

kötelezettségét 2022. évben teljesítette. 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős:  polgármester 

 

Bálint Istvánné, aki Molnár Dániel beszámolóját elfogadja 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 

16/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

 

Molnár Dániel önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. megállapítja, hogy Molnár Dániel önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt, 2021. 

évre vonatkozó kötelezettségét 2021.12.31. napjáig nem teljesítette, 

2. megállapítja, hogy Molnár Dániel önkormányzati képviselő az 1. pont szerinti 

kötelezettségét 2022. évben teljesítette. 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné, aki Sulyokné Guba Judit beszámolóját elfogadja az 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: 

 

 



17 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

 

Sulyokné Guba Judit önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. megállapítja, hogy Sulyokné Guba Judit önkormányzati képviselő a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt, 

2021. évre vonatkozó kötelezettségét 2021.12.31. napjáig nem teljesítette, 

2. megállapítja, hogy Sulyokné Guba Judit önkormányzati képviselő az 1. pont szerinti 

kötelezettségét 2022. évben teljesítette. 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős:  polgármester 

 

 

10. Napirendi pont: Az egészségügyi szolgálati jogviszony mellett további jogviszonyt 

engedélyező személy kijelöléséről 

(9. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságuk a Bicskei Egészségügyi 

Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai egészségügyi szolgálati jogviszonyban végzik 

tevékenységüket. A vonatkozó jogszabály alapján, ha további jogviszonyt kívánnak létesíteni, 

ahhoz engedély megadása szükséges. A dolgozókkal és a munka megszervezésével 

kapcsolatban és a legtöbb információval igazán ügyvezető úr rendelkezik, ezért javasolja, hogy 

Dr. Balogh Gyulát jelöljék ki engedélyező személynek. Az előterjesztést nem tárgyalta 

bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Dr. Bourgla Ossamah a háziorvosoknál dolgozó egészségügyi dolgozóknak a további 

munkavállalásával kapcsolatban ki az illetékes ezek szerint, mert ez nem tartalmazza. 

 

Bálint Istvánné ők az alapellátásban tartoznak. 

 

Fritz Gábor a háziorvosok gazdasági társaságával van szerződése az önkormányzatnak. Aki a 

gazdasági társaság képviseletére jogosult az az engedélyező személy, tehát nem az 

önkormányzat. 

 

Bálint Istvánné itt a szakellátásban dolgozókról van szó. 

 

Dr. Bourgla Ossamah most van egy példa az egyik háziorvos próbált munkát vállalni, 

helyettesíteni valahol és neki a saját önkormányzatainak meg kellett várni mindegyik 

önkormányzatnak a testületi döntését és annak hozzájárulását, hogy kezdeni tudja a 
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helyettesítést egy másik faluban. Úgy gondolja ennek utána kéne járni, mert nem biztos, hogy 

a NEAK az illetékes, hanem a város önkormányzata. Amennyiben szükséges és mód van rá, 

akkor ezt a feladatot is vagy az igazgató úrnak vagy jelöljenek valakit, hogy ne kelljen heteket 

vagy hónapokat várni amíg egy testületi ülést megtartanak. Ha mégiscsak minket illet meg a 

döntési jog akkor legyen mondjuk Polgármester Asszony vagy az Alpolgármester Úr, vagy 

Igazgató Úr az illetékes ebben az ügyben. 

 

Bálint Istvánné igazgató úr a szakellátásért felelős, ezért nem szeretne rá olyan dolgot testálni, 

ami nem az ő hatásköre, bár biztos, hogy megoldaná. Amennyiben hoz a testület egy olyan 

döntést, hogy felhatalmaz bárkit a testületből, hogy meghozza ezt a döntést és erre van lehetőség 

akkor nyilván senki nem fog ennek az útjába állni és fogja vállalni erre vonatkozólag. Jegyző 

úrnak átadja a szót, hogy pontos tájékoztatást nyújtson ezzel kapcsolatban. 

 

Fritz Gábor ezt a döntést a testület már meg is hozta az SzMSz-ének a megalkotásával, tehát 

a két ülés közötti időszakba, ha van olyan dolog, ami halaszthatatlan döntést igényel, azokat a 

döntéseket Polgármester asszony meghozhatja. Egy feltétel van, hogy az 5 millió forintos 

kötelezettségvállalást ne haladja meg. Valamint - ahogy eddig minden esetben tette - a 

képviselő-testületet utólag tájékoztatja a döntésről. 

 

Bálint Istvánné akkor igyekeznek így eljárni, hogy ha ilyen jellegű dolog adódik. Minden 

polgármesternek az a célja, hogy működjön a településen az alapellátás. Bicske kiváltságos 

helyzetben van, hogy van egy nagyszerű egészségügyi központja rendelőkkel és most már 

doktor úr saját rendelője is lehetőség a bicskeieknek. Tehát úgy gondolja, hogy az 

alapellátásban, aki megjelenik az a háziorvosokhoz tartozik és a képviselő-testületnek pedig az 

a célja, hogy ez is ugyanolyan gördülékenyen tudjon működni. Nem fognak semmilyen 

akadályt eléjük gördíteni, amennyiben ez meghaladja azokat a dolgokat melyekről jegyző úr 

beszélt, akkor nyilván rendkívüli testületi ülést hívnak össze. Köszöni, kérdezi, hogy ez így 

elfogadható-e. 

 

Dr. Bourgla Ossamah igen köszöni szépen. 

 

Bálint Istvánné amennyiben nincs több kérdés, akkor szavazásra teszi fel. Aki a határozati 

javaslatban foglaltakkal egyetért, 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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony mellett további jogviszonyt engedélyező személy 

kijelöléséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bicskei Egészségügyi 

Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-nél foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban 

álló személy esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4.§ 

(1) bekezdése szerinti további jogviszony létesítéséhez szükséges engedély m eg ad ás a  

tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti 

engedélyező személynek Dr. Balogh Gyulát, a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét jelöli ki. 

 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: polgármester  

 

 

Bálint Istvánné ezzel a nyilvános ülés végére értek és 9:09 perckor bezárja. Arra kéri a 

teremben helyet foglalókat, hogy akinek nincs jogosultsága arra, hogy a zárt ülésen bent 

maradjon, az legyen kedves elhagyni a termet. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


