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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:  2022. február 24. (csütörtök) 10.00 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

 

Bálint Istvánné polgármester 

Balázs Péter képviselő 

Bárányos József képviselő 

Börcs Antal képviselő 

Csonka István képviselő 

Csörgöl Ákos alpolgármester 

Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő 

Horváth János Koppány képviselő 

Molnár Dániel képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő      igazoltan távol 

 

 

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 

Schulman Izabella ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

dr. Vörös Katalin akkreditált közbeszerzési szakértő 

Marsal Szilvia média referens 

Szabó Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal 

hivatalvezetője 

Takács József Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatója 

Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője 

Patkóné Bátori Erzsébet Bicske Városi Óvoda vezetője 

Szabó Attila Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

ügyvezetője 

Nagy Attila  Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 
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Szabó Ágnes 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ igazgatója 

 

Bálint Istvánné tisztelettel köszönt mindenkit a képviselő-testület 2022. február 24. napi 

rendes, nyilvános ülésén. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése szabályszerűen került 

összehívásra és 11 fővel határozatképesek. Dr. Bourgla Ossamah jelezte, hogy nem tud részt 

venni az ülésen. A képviselő-testületi ülést megnyitja. Egy új napirendi pont felvételére tesz 

javaslatot 6-os számmal a BEMKK Petőfi Művelődési Központ környezetének felújításáról 

szóló előterjesztést. A módosított napirend elfogadását teszi fel szavazásra. Aki 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: 

 

A 2022. február 24. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 24. napi rendes, nyilvános 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Bicske Város Önkormányzata és a Bicskei Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési 

Szabályzatának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Bicske Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. 2. számú fogorvosi körzet ellátására kötött feladatellátási szerződés 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. A 2022. március 15. napi ünnepi megemlékezésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. A BEMKK Petőfi Művelődési Központ környezetének felújításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Képviselői bejelentések 
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Határidő: 2022. február 24. 

Felelős:     polgármester 

 

 

Bálint Istvánné a napirend előtti felszólalás jogával élne, mielőtt elkezdik a testületi ülést. 

Szeretné tájékoztatni képviselőtársait, hogy az igazságot szem előtt tartó és a tényszerű 

tájékoztatást előnyben részesítő bicskei személyek átküldték egyik képviselőtársuk facebookon 

megjelent írását, „Mészárosnak játszották át a volt olajtelep területét” címmel.  

Az írás azt sugallja, hogy a rendezési terv módosítása miatt kellett rendkívüli ülést összehívni, 

holott képviselőtársai előtt ismert a tény, hogy a koronavírus járvány kiszámíthatatlansága miatt 

nem rendelkeztek munkatervvel, ezért rendes testületi ülést nem tudtak tartani, így minden ülés 

rendkívüli ülés volt. Képviselőtársuk sajnos nincs tisztában azzal a ténnyel sem, hogy a 

településrendezési eszközök módosítása és a tulajdonjog bejegyzés között semmilyen 

összefüggés nincs. Mint a döntésekben résztvevő, de véleményét nyíltan a választópolgárok 

előtt vállalni nem tudó és a tárgyban tartózkodással szavazó önkormányzati képviselő előtt 

ismert volt az a tény, hogy a településrendezési eszközök módosítása a Nemzeti Földügyi 

Központ, mint tulajdonos kérelmére indult el. Az önkormányzatnak semmilyen ráhatása nincs 

a tulajdonjogi viszonyok alakulására. De tudomása szerint ajánlatot tenni bárkinek volt 

lehetősége, hiszen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által megtartott elektronikus árverésen 

került értékesítésre az olajtelep. 

Egy javaslatot szeretne tenni a békés együtt dolgozás érdekében, amit kért a választási kampány 

indulása előtt is. Ezeket az energiákat, amit valótlan tartalmú facebook bejegyzések írására 

fordít, azt inkább a jogszabályi kötelezettségen alapuló, választópolgárokkal való 

kapcsolattartásáról szóló beszámolójának legközelebb inkább határidőben történő leadására 

szíveskedjen fordítani és ezáltal nem kell a hivatal dolgozóit kétszer is ugyanabban a témában 

dolgoztatni. 

 

 

1. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata és a Bicskei Polgármesteri Hivatal 

Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról 

(17. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve a polgármesteri 

hivatal tevékenységét, szabályozott formában végzi. E szabályozottság kiterjed a működés 

valamennyi területére, így a közbeszerzési eljárások lebonyolításának rendjére is. Az 

elmondottak miatt az önkormányzat és a polgármesteri hivatal lassan egy évtizede rendelkezik 

közbeszerzési szabályzattal. Természetesen a szabályzat naprakészen tartásáról a 

közbeszerzésről szóló törvény változása miatt gondoskodtak, ezért a szabályzat többször 

módosult. A felülvizsgálat újfent szükségessé vált. Képviselőtársak az előterjesztés 

mellékletében láthatják korrektúrával jelezve, hogy a szabályzat mely részeit érinti a változás. 

Köszönti dr. Vörös Katalint felelős akkreditált közbeszerzési szakértőt és arra szeretné kérni, 

hogy tájékoztassa a testületet a jelenlegi változásokról. 
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dr. Vörös Katalin köszöni a szót. Ahogyan azt polgármester asszony is elmondta a 

közbeszerzési törvény elég sokszor változik, ezért nekik folyamatosan figyelni kell a 

szabályzatokat, hogy ennek a változásnak megfeleljen. Most is áttekintették a Közbeszerzési 

Szabályzatát az önkormányzatnak és egy-két helyen módosítás vált szükségessé. Ez főleg az 

elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetése miatt történt. Adminisztratív könnyítés is került 

bele, hogy ne kelljen annyi papírt készíteni. A bírálóbizottság munkáját pedig egy kicsit ehhez 

a covid helyzethez igazították. Tehát lehetővé teszik, hogy elektronikusan üljön a bíráló 

bizottság és akkor így gördülékenyebben tud lezajlani egy közbeszerzési eljárás. Amennyiben 

van még kérdés a változtatásokkal kapcsolatban szívesen válaszol. 

 

Bálint Istvánné köszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, megnyitja a 

napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Arra kéri a képviselőtársakat, hogy a határozati 

javaslatról szavazzanak. Aki 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 

22/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal, 

valamint Bicske Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozat 

elválaszthatatlan részét képező 1. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja, ezzel 

egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 166/2014. (V. 22.) határozattal jóváhagyott és a 86/2018. 

(III. 28.) és a 274/2018 (X. 31.) határozattal módosított Közbeszerzési Szabályzatot. 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős:  jegyző 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről 

(26. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné a közbeszerzésekről szóló törvény kötelezi az önkormányzatot, mint 

ajánlatkérőt, hogy legkésőbb minden év március 31. napjáig az éves közbeszerzési tervét 

készítse el. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre 
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vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, ezért a közbeszerzési tervben valamennyi 

lehetséges közbeszerzést szerepeltették ügyelve az egybeszámítási kötelezettségek miatt 

fennálló közbeszerzési kényszerre is. Kéri képviselőtársait, hogy fogadják el a 2022. évi 

közbeszerzési tervet. Hangsúlyozza, hogy ez egy tervezet, ebből próbálnak gazdálkodni, bízik 

benne, hogy fogják tudni teljesíteni a lakosság megelégedésére. Az előterjesztést nem tárgyalta 

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

 

Molnár Dániel részletkérdése lenne. Van négy olyan projekt, amit 2022. év első negyedévre 

írtak be a táblázatba, mint a közbeszerzés megindításának időpontja. Amennyiben lehetséges 

szeretne többet tudni, hogy a négy projekt hogy áll, mert körülbelül egy hónap van hátra az első 

negyedévből. Talán már látszik, hogy a négyből melyik tud elindulni. Erről szeretne bővebb 

tájékoztatást. 

 

Bálint Istvánné rögtön a közepén kezdi az inkubátorházzal. Van egy pályázat az Ady Endre u. 

4. felújítására, de időközben az árak úgy megemelkedtek, hogy nem fogják tudni ebből a 

forrásból befejezni. Van egy másik épülete az önkormányzatnak, amin meg lehetne valósítani 

az Arany János utca 6-ba és oda kértek most egy módosítást, hogy azt a pénzeszközt tudják ott 

felhasználni és akkor ezzel azt is fel tudnák újítani. Az Ady Endre utca 4. szám alatt található 

ingatlant egy másmilyen forrásból a későbbiekben tudják majd finanszírozni. A másik három 

ismertetésére felkéri Druzsin Lászlót a Műszaki Iroda vezetőjét. 

 

Druzsin László a tűzoltóság épületének energetikai korszerűsítésére készen vannak a tervek az 

egyeztetések lezajlottak és már csak egy indítás szükséges. Az inkubátorházat polgármester 

asszony elmondta. A települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése a Lucernás-árok a 

vízelvezetés rendbetétele, amire nyertek a pályázattal forrást. Itt a támogatási szerződés aláírása 

van folyamatban, de a napokban várható, hogy megérkezik. A „szegregált lakóterületek 

rehabilitációja Bicskén” projektben látható, hogy 14 millió forintos nettó összeg szerepel. Ez 

azért van, mert egybeszámításuk van a projekt többi részével kapcsolatban. Egy szociális blokk 

építése fog megtörténni. A tervek elkészültek és már csak az indítás van hátra. 

 

Bálint Istvánné köszöni a tájékoztatást. Kérdezi képviselő urat, hogy kielégítő volt-e a válasz. 

 

Molnár Dániel igen, köszöni. 

 

Bálint Istvánné a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 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 
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23/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2022. évi 

összesített közbeszerzési tervét jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint 

fogadja el. 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3. Napirendi pont: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

(15. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné képviselőtársai tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy az önkormányzati 

képviselő megválasztásától minden év január végéig vagyonnyilatkozatot köteles tenni és 

ahhoz csatolni köteles a vele közös háztartásban élő hozzátartozókét is. A 

vagyonnyilatkozatokat a Város-és Vállalkozásfejlesztés bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A 

bizottság valamennyi önkormányzati képviselőről külön döntést hoz. Megkéri elnök urat, hogy 

ismertesse a bizottság döntését. 

 

Börcs Antal tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy valamennyi képviselőtársuk a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét határidőben teljesítette. 

 

Bálint Istvánné köszöni. Megnyitja a napirend felett a vitát. Képviselőtársakat illeti meg a szó. 

Nem lát jelentkezőt, így aki a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság beszámolójával 

egyetért, azt 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 

24/2022. (II.24.) HATÁROZATA 
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Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

elnökének, a képviselők 2022. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4. Napirendi pont: 2. számú fogorvosi körzet ellátására kötött feladatellátási szerződés 

felülvizsgálatáról 

(7. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné jogszabály meghatározza a fogorvosi körzetek ellátására kötött feladatellátási 

szerződések tartalmi elemeit. Tekintettel arra, hogy a 2. számú fogorvosi körzetben feladatot 

ellátó EQUUS-DENT fogászati Kft-vel kötött feladatellátási szerződés már korábban kötötték, 

ezért meg kell újítani a tartalmi elemeit a meghatározó jogszabályok szerint. Tehát ezért 

szükséges új szerződést kötni. Képviselőtársai a feladatellátási szerződés tervezetet megkapták 

és áttanulmányozhatták az előterjesztés mellékleteként. Az előterjesztést a Humánerőforrások 

bizottság tárgyalta. Kéri elnök asszonyt, ismertesse a bizottság döntését. 

 

Sulyokné Guba Judit elnök asszony köszöni a szót. A bizottság 5 igen szavazattal támogatta 

a határozati javaslatot. 

 

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

 

Molnár Dániel nem konkrétan ehhez a feladatellátási szerződéshez lenne kérdése. Tudomására 

jutott, hogy az önkormányzathoz korábban panaszos hangvételű levél, egy másik fogorvosi 

ellátási szerződéssel kapcsolatban. Érdeklődne, hogy az ilyenfajta visszajelzéseket hogyan 

kezeli az önkormányzat és hogyan építik be a fogorvosokkal való együttműködésbe. 

 

Fritz Gábor jegyző köszöni a szót. Mind a fogorvosok, mind a háziorvosok tekintetében a 

szakmai felügyeletet ellátó szerv nem az önkormányzat. Tehát, ha a orvosszakmai tartalmú 

panasz érkezik, az önkormányzat nem rendelkezik hatáskörrel a kivizsgálására. Minden 

esetben, ha ilyen lakossági bejelentés, kérelem, észrevétel érkezik, erről a tényről tájékoztatják 

a bejelentőt. 

 

Bálint Istvánné köszöni a tájékoztatást. Nem lát más jelentkezőt. Megkéri a képviselőtársakat, 

hogy döntsenek a határozati javaslatról. Aki azzal egyet ért 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:  
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A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

 

2. számú fogorvosi körzet ellátására kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 2. számú fogorvosi körzetben az 

egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében 

 

1.) helyt ad Elbert József kérelmének, és a 2. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó 

feladat-ellátási szerződést a kérelemben foglaltaknak megfelelően kiegészíti, a feladat-

ellátási szerződést megújítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja az Equus-

Dent Kft-vel, mint Egészségügyi szolgáltatóal, illetve a képviseletében eljáró Elbert 

József ügyvezetővel, és dr. Dobos Bettina fogorvosi alapellátást személyesen biztosító 

fogorvossal mint szerződő felekkel a Bicske 2. számú fogorvosi körzet ellátására 

vonatkozóan, területi ellátási kötelezettséggel, a határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a megújított, módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a Bicske 2. számú fogorvosi körzetben az egészségügyi 

alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, 

valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak, 

illetve a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Kormányrendelet változásainak 

megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

5. Napirendi pont: A 2022. március 15. napi ünnepi megemlékezésről 

(24. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné nemzeti ünnepük méltó megemlékezéséről az önkormányzat minden évben 

gondoskodik. Sajnos az elmúlt két évben csak egy néma főhajtással és koszorú elhelyezéssel 

tudott megvalósulni. A jelenlegi vírushelyzetre tekintettel úgy állnak végre a dolgok, hogy 

március 15-én megtudják méltóképpen ünnepelni a nemzeti ünnepet. Ünnepi műsort a megújult 

Petőfi Művelődési Központban kívánják megtartani 2022. március 15-én 18.00 órai kezdettel, 



9 

amiatt, hogy a már hagyománnyá vált fáklyás menet által nyújtott vizuális és hangulati hatás az 

esti órákban kiteljesedhessen. Az előterjesztést a Humánerőforrások bizottság tárgyalta, 

megkéri elnök asszonyt, hogy ismertesse a testülettel a bizottság véleményét. 

 

Sulyokné Guba Judit egy kiegészítést tettek, mégpedig az ünnepi műsort a Bicskei Csokonai 

Vitéz Mihály Általános Iskola és a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola együttesen 

fogja adni, de 5 igen szavazattal támogatta a bizottság. 

 

Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. 

 

Molnár Dániel köszöni a szót. Többször elmondta már és fontos, hogy ezt ismét elmondja 

egészen addig amíg ez nem változik. A nemzeti ünnepeik olyan ünnepek, ahol az 

összetartozásukat a magyar nemzethez való tartozásukat közösen kellene ünnepelni, ehhez 

képest minden ilyen nemzeti ünnepen valamilyen párthoz kötődő személyek szoktak beszédet 

mondani. Alapvetően rosszul van attól, hogy ha politikusok történelmi beszédeket akarnak 

mondani nemzeti ünnepeken mert ez egyik oldalnál sem olyan, hogy érdek nélkül lenne. Azt 

gondolja, hogy ez a hiba most is elkövetődni látszik azzal, hogy egy választási kampányban az 

egyik jelöltet kérték fel ünnepi beszédet mondani. Ez megint kimeríti, hogy nem sikerül olyan 

nemzeti ünnepet tartani, ahol az összetartozásukat tudnák megünnepelni és megint tart attól, 

hogy az fog történni, hogy egyes politikai hovatartozáshoz kapcsolódóan meg lesz határozva 

az, hogy ki a magyarabb a magyarnál. Ezt továbbra sem kedveli, ezért nem fogja tudni 

támogatni ezt az ünnepséget az igen szavazatával, de köszöni szépen, hogy meghallgatták. 

 

Bálint Istvánné erre azt tudja reflektálni, hogy ha megkeresés érkezett volna mástól is ezzel 

kapcsolatban, akkor nyilván meg lehetett volna tárgyalni, hogy ki legyen az ünnepi szónok. 

Mivel ez a formáció áll fenn, ebből tudtak választani és ezért ez került a határozati javaslatba. 

Úgyhogy a későbbiekben, ahogyan azt már megbeszélték párszor, mindenki élhet ezzel a 

lehetőségével. 

 

Sulyokné Guba Judit nem is érti a felvetést, hiszen Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, 

miniszterelnöki biztos úr fog ünnepi beszédet mondani. Szerinte ez megtiszteltetés a 

városuknak. 

 

Balázs Péter igazából az előző két év tapasztalatai alapján szólalt meg Molnár Dániel, és ő is 

szeretné, ha nem lennének politikai beszédek az ünnepségen. 

 

Bálint Istvánné az előző két év tapasztalata az nem túl sok, mert kettő október 23-a volt ezt, 

azért konkretizálják le, mert az elmúlt két évben nem volt lehetőség komolyabb ünnepségeket 

tartani. Mindenkinek meghallgatták a véleményét az álláspontját, kéri, aki támogatni tudja a 

határozati javaslatot az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

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

hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

 

A 2022. március 15. napi ünnepi megemlékezésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központot a 2022. március 15. napi ünnepi 

műsor előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai 

feltételek biztosítására, a meghívók és a plakátok elkészítésére. 

2. az ünnepség előkészítésére és lebonyolítására a 2022. évi költségvetés kiemelt állami 

ünnepek előirányzat terhére keret jelleggel 500.000,- Ft-ot biztosít. 

 

3. A programtervezet a következő: 

 

Időpont: 2022.03.15. 18 óra 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Himnusz 

Székely Himnusz 

Ünnepi köszöntő: az ünnepi köszöntőt elmondó személy: Tessely Zoltán országgyűlési 

képviselő, miniszterelnök biztos úr 

Ünnepi műsor: Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és a Bicskei Prelúdium 

Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adják elő 

Koszorúzás: városunk 1848-49-es események tiszteletére állított emlékműveinél 

Szózat 

Fáklyás menet 

 

A szervező a változtatás jogát fenntartja. 

 

Határidő: 2022. március 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

6. Napirendi pont: A BEMKK Petőfi Művelődési Központ környezetének felújításáról 

(28. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné az előterjesztés most kerül kiosztásra, erről döntöttek a napirendi pont 

módosított formájának elfogadásakor. Kéri képviselőtársakat olvassák át az előterjesztést és 

utána tárgyalják meg a napirendet. 
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A képviselő-testület tagjai átolvassák a kiosztott előterjesztést. 

 

Bálint Istvánné képviselőtársai előtt ismert, hogy a Művelődési Központ épülete megújult két 

pályázati forrásból. Egy komoly beruházáson van túl a Művelődési Központ, de ezeknek a 

teljessé tétele mellett az egyik műszaki bejárásnál vetődött fel az, hogy a lépcső burkolatát 

megoldják még a pályázatból, de nehezen fogják tudni összehozni a járda kiépítésével. Az 

épület körül elhelyezkedő térköves járdaburkolatok, a zöldterület, valamint az udvar is 

felújításra szorul, ezért úgy döntöttek, hogy megvizsgálják ezt a részét, hogy hogyan lehetne 

ezt szebbé tenni. A beszerzési szabályzatuknak megfelelően, a költségvetési rendelet 

megalkotása után lefolytatták a beszerzési eljárást. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a 

márciusi hónapban nem tervezett rendes testületi ülést, az ajánlattevőket pedig ésszerű 

határidőn belül kell kiértesíteni az eljárás eredményéről és az ajánlatok beérkezési határideje 

2022. február 22. napja volt, ami a testületi ülés meghívójának kiküldése utáni nap, ezért a 

képviselőtársak pótanyagként kapták kézhez az előterjesztést. Javasolja, hogy a legkedvezőbb 

ajánlatot adó vállalkozóval kössék meg a kivitelezési szerződést. Az előterjesztést nem tárgyalta 

bizottság. 

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

 

Molnár Dániel azt hiányolja az anyagból, hogy a kivitelezésre nincs megadva határidő. 

Kérdezi, hogy március 15-ig elkészül-e. 

 

Bálint Istvánné igen, de ha gondolja képviselő úr, akkor kiegészítik ezzel a határozati 

javaslatot, de a szerződésben ez szerepel. 

 

Molnár Dániel nem köszöni, így jó lesz. 

 

Bálint Istvánné nem lát más jelentkezőt, akkor szeretné kérni a képviselőtársakat, hogy a 

határozati javaslatban szereplő tartalmat, 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 

27/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

 

 

 



12 

 

A BEMKK Petőfi Művelődési Központ környezetének felújításáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. egyetért a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési 

Központ (2060 Bicske, Kossuth tér 20.) környezetének rendbetételével, 

2. a beszerzési szabályzat szerint lefolytatott eljárás eredményeként az 1. pont szerinti 

feladatokkal a GNR Építő Kft.-t (2091 Etyek, Kócsag u. 78.) bízza meg, nettó 

11.018.450 Ft,- + ÁFA, azaz   bruttó 13.993.432,- Ft értékben, 

3. megállapítja, hogy a 2. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezete Bicske Város 

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

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 31. melléklet 5. során 

rendelkezésre áll, 

4. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő:  2022. március 15. 

Felelős:  polgármester 

 

 

7. Képviselői bejelentések 

 

Bálint Istvánné megadja a képviselőknek a szót. 

 

Molnár Dániel a napirend előtti felszólaláshoz szeretne hozzászólni. Polgármester asszony 

azzal vádolta meg, hogy valótlanságokat állított a közvéleménynek. Azt gondolja, hogy ha 

valótlanságot állított, akkor ezt idézettel kéne alátámasztani. Tehát azt mondani, hogy 

valótlanságokat állít valaki, az egyszerű. Támasszák alá idézettel. Annak az írásnak a lényege 

egyébként nagyjából az volt, hogy mennyire reális annak az esélye, hogy valami december 

közepén és végén végbemegy, amiről ő kérdést tesz fel december elsején és másodikán, de nem 

kap rá érdemi választ. Viszont még mindig nem ez a lényeg, hanem az, hogy van egy nyertes 

sikeres pályázatuk. Keleti Ipari park fejlesztése 400 milliós EU-s támogatást nyert Bicske Város 

Önkormányzata és ha jól tudja ennek a projektnek 2020 közepén kellett volna zárulnia, de 

Keleti Ipari parkot nem lát. Viszont azt az önkormányzat végig asszisztálta a volt olajtelep 

területén, más magánpénzből vagy vélhetően állami támogatás segítségével, de 

magántulajdonba érkezve ipari parkot fejlesszen. Ebbe a logikát nem érti, ha volt az 

önkormányzatnak volt pályázata ipari parkot fejleszteni, miért nem az önkormányzat fejlesztett 

ipari parkot és hozott ide cégeket, ahol rendelkezett volna arról, hogy milyen cégek jöjjenek 

ide. A profit is itt maradt volna, de ehhez képest azt támogatták, hogy valaki más csináljon ipari 

parkot Bicske területén és ne legyen beleszólásuk abba, hogy milyen cégek jönnek ide és a 

profit végül ne náluk csapódjon le. Szeretné tudni, hogy mi a helyzet a Keleti Ipari park 

fejlesztésével. 
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Bálint Istvánné szeretne rögtön visszatérni az elejére. Tehát az, amit képviselő úr felvet, azt 

továbbra is elmondja, hogy az terület a Magyar Állam tulajdona, nem az önkormányzat 

diszponál felette. Elmondhatják, hogy mit szeretnének és lehet, hogy egyszer meghallgatja 

valaki csak ehhez kellett annyi pénz, hogy ezt valaki megvásárolja és azt gondolja, ha képviselő 

úr kellőképpen tájékozódik akkor, több fórumon megírták a kevésbé elfogult média felületeken, 

hogy körülbelül ugyanannyiba fog kerülni valószínűleg majd a tulajdonosnak a rehabilitálása, 

mint amennyiért megvásárolta. Elmondta a napirend előtti felszólalásakor, hogy megkeresés 

érkezett a Magyar Állam részéről az önkormányzat felé, ami megkeresésnek eleget tettek, mert 

nem gondolja, hogy egy önkormányzatnak az lenne a dolga, hogy akadályozza a településének 

fejlődését, hogy ha ezt a Magyar Állam kéri tőle. Beszélgethetnének erről hosszan vagy ki is 

fejthetné a testületnek, hogy milyen elképzelései vannak. 

 

Molnár Dániel azt gondolja, hogy úgy lett volna korrekt az eljárás, hogy ha a Magyar Állam 

egyértelműen jelzi és vannak kétségei, megtörtént-e vagy sem ez a jelzés, hogy értékesíteni 

kívánja ezt az ingatlant, méghozzá azzal a céllal, hogy valaki ipari parkot akar fejleszteni azon 

a területen. Mindegy, hogy ki, de akkor tudják azt a célt, hogy valaki ipari parkot akar fejleszteni 

azon a területen és akkor össze tudják mérni azzal, hogy mi van a városi keleti ipari parkukkal 

amire szintén van támogatás. Logikusan gondolkodva arra jut, hogy ha egyszerre két ipari park 

nyílna Bicskén az minimum érdek-összeütközést okozna. 

 

Bálint Istvánné szerinte ez Bicskének csak jó. Adó szempontjából, munkahely szempontjából 

feltétlenül és úgy gondolja, hogy ebbe kár magukat így beleloholni, mert ha mind a kettő jön, 

az jó lesz Bicskének. Ez adó forint lesz bármi fog történni és munkahely lesz, szerinte ezt ilyen 

szempontból kell vizsgálni. Az Keleti ipari parkkal kapcsolatban pedig kell majd a testületnek 

döntést hoznia a későbbiekben. 

 

Fritz Gábor erről már beszélt korábban képviselő úrral, bár ő nem olvasta ezt a nagyszerű 

írását, de ha jól érti arról van szó, hogy a rendezési terv módosítása vonatkozásában képviselő 

úr úgy gondolja, hogy valamiféle összefüggésben áll a tulajdonjog bejegyzéssel. 

Molnár Dániel nem így gondolja. 

 

Fritz Gábor kérdezi, hogy akkor miért teszi polgármester asszonyt felelőssé, hogy tulajdonjog 

váltás történt azon a területen. 

Molnár Dániel nem azért tette felelőssé, hanem azért és azt tette szóvá, hogy amikor 

megkérdezte két héttel azelőtt, hogy kiírták a közbeszerzést az államnál, hogy miért akarják 

átsorolni, akkor azt mondták, hogy az önkormányzatnak nincs tudomása róla. 

 

Bálint Istvánné valóságot állított, már ne is haragudjon. 

 

Fritz Gábor szeretne egy szemléletes példát mondani. Amikor az önkormányzat 

forgalomtechnikáról dönt, mondjuk 30-as táblát kihelyeztet, akkor a tábla hatálya alatt elhaladó 

gépjárművek tulajdonosaitól képviselő úr szerint meg kellene kérdezni, hogy óhajtják-e eladni 

a gépjárművüket és ha igen, akkor kinek. 
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Molnár Dániel nem gondolja, hogy ez az analógia teljesen helyt álló lenne. 

 

Bálint Istvánné beszélgethetnének erről nagyon hosszan, nyilván az a baj, hogy ki vásárolta 

meg ezt a területet, ez senki előtt nem titok. Ha ez ilyen nagy gondot okoz, akkor azt tudja 

javasolni, hogy írjon a Magyar Államnak egy levelet, képviselő úr, mint önkormányzati 

képviselő, hogy milyen a skandalum, hogy a Magyar Állam a saját területeiről úgy dönt, ahogy 

akar. 

 

Molnár Dániel polgármester asszony elmondta, hogy az új tulajdonos mennyi pénzt fog abba 

fektetni, hogy rehabilitálja ezt a területet. Csakhogy ez a tulajdonos egyszer már EU-s pénzből 

rehabilitálta a területet, kisebb nagyobb sikerrel, mint ahogy azt a szakvéleményekből 

megismerhették. Még egyszer szeretné leszögezni, hogy nem az a probléma ki szerezte meg ezt 

a területet, sőt, ha munkahelyteremtés lesz, annak végképp mindenki örül. Itt a probléma az, 

hogy úgy hoztak döntést, hogy nem tudták, hogy mi a célja annak, hogy átsorolják azt a 

területet. A másik probléma az hogy a keleti ipari park nincsen ebben a számításban benne, 

mert ha tudták volna hogy ipari parkot akar fejleszteni valaki és ebből a célból soroltatja át az 

állam és fogja árvereztetni karácsonykor akkor tudtak volna arról beszélni hogy mi van a keleti 

ipari parkkal és ha az a cég amelyik Bicskére akar jönni az nem a keleti ipari parkot fogja 

ezentúl preferálni, hogy idejöjjön hanem inkább elfog menni a város másik végére egy 

magánberuházóhoz akkor úgy gondolja hogy egy értelmes vitát le tudnak folytatni és hoznak 

egy döntést hogy átsorolják vagy nem sorolják. Úgy, hogy nem tudják, hogy miért akarja az 

Állam átsorolni úgy felelős döntést nem lehet hozni és továbbra is ennyi volt az összes állítása, 

hogy amíg nem tudják megfogalmazni mi a célja, addig nem tudnak felelős döntést hozni abban 

kérdésben. 

 

Bálint Istvánné a képviselő úr nem is hozott felelős döntést, mert tartózkodott. Köszöni szépen, 

képviselő asszonyt illeti meg a szót. 

 

Sulyokné Guba Judit köszöni a szót. Három- négy évvel ezelőtt ültettek gömbhársakat a Szent 

István útra a Malom köztől egészen a Móricz Zsigmond utca elejéig. Ezek a fák az évek alatt 

részben elvadultak, részben kitörtek. Azt szeretné kérni, hogy ezt nézessék meg mert vissza kell 

metszeni, illetve újat kéne ültetni.  

Lucernás árok rendbetételével kapcsolatban elmondja, hogy több évtizedes problémát fognak 

tudni megoldani, négy utcának a lakosait érinti az, hogy ha ezt a patakot, illetve a kiöntése miatt 

okozott katasztrofális helyzetet meg fogják tudni oldani. 

 

Bálint Istvánné kérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése. Nem lát jelentkezőt, akkor az 

ülést 10.42 órakor bezárja és megkéri azokat a személyeket, akik nem jogosultak a zárt ülésen 

való részvételre, hogy hagyják el a termet. 

 

 

K.m.f. 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


