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. május 3. (kedd) 9.00 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Bálint Istvánné
Balázs Péter
Bárányos József
Börcs Antal
Csonka István
Csörgöl Ákos
Dr. Lovasné Báder Katalin
Horváth János Koppány
Molnár Dániel
Németh Tibor
Sulyokné Guba Judit

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Dr. Bourgla Ossamah

képviselő

igazoltan távol

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor
Vandlikné Lengyel Edit
Molnár Enikő
Druzsin László
Schulman Izabella
Marsal Szilvia
Takács József
Bajcsai Tamás
Tóth Erzsébet
Nagy Attila
Szabó Ágnes
Szabó Attila
Gecse István
Szloboda Gyula
Wiandt Henrik

jegyző
aljegyző
pénzügyi és költségvetési Iroda vezetője
műszaki iroda vezetője
ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető
média referens
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója
Bicske Városi Konyha vezetője
Bicske Városi Óvoda vezető helyettes
Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat
Központ igazgatója
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető
ügyvezetője
Gerecse House Kft. ügyvezető
WNT Kft.
WNT Kft.
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Bálint Istvánné sok szeretettel köszönt mindenkit a 2022. május 3. napi rendkívüli nyilvános
testületi ülésen. Egy rendkívüli helyzet állt elő, ténylegesen az, hogy jegyző úr egy baleset miatt
dugóba keveredett és jelezte, hogy körülbelül egy fél óra késéssel fog tudni csak megérkezni.
A testületi ülésre szünetet rendel el. Köszöni a megértésüket.
9.02-9.30 rendkívüli szünet
Bálint Istvánné a szünetet végét jelzi. Sok szeretettel köszönti a kedves képviselőtársakat és a
televízió előtt ülőket, valamint sok szeretettel köszönti vendégeiket, Gecse Istvánt a Gerecse
House Kft.-től, a WTN Kft.-től pedig Szloboda Gyulát és Wiandt Henriket. Megállapítja, hogy
a testületi ülés szabályszerűen került összehívásra és 11 fővel határozat képesek. Dr. Bourgla
Ossamah jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Ezennel a testületi
ülést megnyitja és a kiküldött napirendi pontokat teszi fel szavazásra. Aki egyet ért 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
41/2022. (V.03.) HATÁROZATA
A 2022. május 3. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. május 3. napi rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2021. évre készített éves
költségelszámolásról
Előterjesztő: polgármester
2. Bicske Város Önkormányzata szabad pénzeszközeinek bankbetét lekötéséről
Előterjesztő: polgármester
3. A bicskei 0117/27, 0117/28, 0117/4 hrsz-ú, valamint a 0117/8, 0117/7, 0117/6,
0117/10, 0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési
területté nyilvánításáról
Előterjesztő: polgármester
4. A bicskei 0238/3 és 0238/4 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté
nyilvánításáról
Előterjesztő: polgármester
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5. A bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 hrsz-ú
ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
Előterjesztő: polgármester
6. A Bicske, Szt. István u. 74. alatti helyiségcsoport bérletéről
Előterjesztő: polgármester
7. Az önkormányzat intézményeinek, valamint a közvilágítás villamos áram
beszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
8. Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
9. „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
10. „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos
programban való részvételről
Előterjesztő: polgármester
11. „TeSzedd” akcióban történő részvételről
Előterjesztő: polgármester
12. 2022. évi búcsú megrendezéséről
Előterjesztő: polgármester
13. A 2022. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről
Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2022. május 3.
Felelős: polgármester
Bálint Istvánné mielőtt elkezdik a testületi ülést köszöntetet szeretne mondani a bicskeieknek,
gratulál a választási eredményhez, ami azt mutatja, hogy a szorgalommal és tisztességgel
elvégzett munka az mindig kifizetődő. Bízik benne, hogy mindenki értékelte és átértékelte a
teljesítményét, hogy az előttük álló időszakban, ami a város fejlődésére fordított munkájuk
idejét jelenti a település további fejlődése érdekében fogják végezni a munkát és nem pedig
hetet-havat összehordva a bicskei polgárokat megtévesztve. Nem érdemes az előbbit tenni,
hiszen a bicskei emberek okosak.
1. Napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2021. évre készített
éves költségelszámolásról
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(49. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné ahogyan minden évre vonatkozólag, így 2021. évre is elkészítette az Euromax
2005 Kft. közszolgáltató tevékenységéről a költségelszámolást. Képviselőtársak megkapták az
előterjesztést és a mellékleteként látható, hogy a bicskeiek nem nagyon éltek ezzel a
lehetőséggel, hiszen összesen 10 m3-t sikerült elszállítani. Az előterjesztést a Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta. Kéri elnök urat tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.
Bárányos József a bizottság 4 igennel a határozati javaslat elfogadását ajánlja.
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó.
Molnár Dániel azután érdeklődik, hogy a lakosság hogyan tájékozódhat afelől a rendeleten
kívül, hogy mely szolgáltatótól kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást. Ha jól tudja, akkor a
rendelet szerint csak ettől a szolgáltatótól vehetnék igénybe, azonban az élet azt mutatja
tapasztalatként, hogy nem ezt a szolgáltatót szokták elsőként megtalálni, ezért nyilván más
szolgáltatóval is elszállíttatnak hulladékot. Kérdése, hogy lehetne-e jobban hirdetni, hogy van
szolgáltatói szerződésük egy céggel.
Fritz Gábor alapvetően ez a közszolgáltató felelőssége. Tehát ha a lakos olyan közszolgáltatót
keres meg, aki nem szerepel a helyi rendeletben, akkor a közszolgáltatónak kéne azt mondani,
hogy bocsánat, de ő nem jogosult.
Molnár Dániel a valóságban szerinte az emberek az első szippantóst megkeresik és azzal
végeztetik el ezt a munkát, nem pedig kikeresik a rendeletből azt, hogy kivel van szerződése az
önkormányzatnak.
Bálint Istvánné a köztudatban jelen van, hogy ez a Kft. az, hiszen van Bicskének 2 olyan
internetes platformja, amelynek köszönhetően megismerték. De nyilván a rendeletben
megtalálható ennek a Kft.-nek az elérhetősége, de a honlapon a mai döntés után tesznek egy
felhívást ezzel kapcsolatban. Kérdezi, hogy van-e még másnak kérdése. Amennyiben nincs,
arra kéri a képviselőtársakat, hogy aki a határozati javaslattal 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
42/2022. (V.03.) HATÁROZATA
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2021. évre készített éves
költségelszámolásról

4

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, az Euromax 2005 Kft., mint közszolgáltató által elkészített
2021. évre vonatkozó költségelszámolást elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2022. május 31.
polgármester

2. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata szabad pénzeszközeinek bankbetét
lekötéséről
(69. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné A közvagyon gyarapítása érdekében tett erőfeszítések gyümölcseként sikerült
elérni a számlavezető pénzintézetnél, hogy bankbetét lekötésre egyedi, a piacinál kedvezőbb
kamatozással ajánlatot adjon. Visszatekintve nem emlékszik rá, hogy ilyen összeggel sikerült
volna bármilyen lekötést eszközölni. Az előterjesztés tartalmazza a forrást, illetve a lekötni
kívánt összegeket. Javasol lekötni a víziközmű bankszámláról 400 millió forintot 90 napra, az
építményadó számláról pedig 300 millió forint lekötést javasol szintén 90 napra. A mai napra
6,3 %-ra emelkedett a 400 millió forint lekötési ajánlata a 300 millióé pedig 5%-ra.
Az előterjesztést tárgyalta a Gazdálkodási Bizottság. Kéri elnök urat tájékoztassa a testületet a
bizottság véleményéről.
Bárányos József 700 millió forint 90 napos lekötéséről van szó, ez körülbelül 10 millió forint
bevételt fog jelenteni. A bizottság 4 igen szavazattal támogatta. Kéri a testület támogatását is.
Bálint Istvánné képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt. Aki a határozati
javaslatot eltudja 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
43/2022. (V.03.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzata szabad pénzeszközeinek bankbetét lekötéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Takarékbank Zrt. által Bicske Város
Önkormányzata részére bankbetét lekötésre adott egyedi ajánlata alapján
1. a 50420410 - 10000245 számú víziközmű használati díj bankszámláról 400 MFt értékű
bankbetétet leköt 90 napos futamidőre,
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2. a 50420410 - 10000496 számú építményadó bankszámláról 300 MFt értékű bankbetétet
leköt 90 napos futamidőre,
3. felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében
szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.

Határidő:
Felelős:

2022.05.04.
polgármester

3. Napirendi pont: A bicskei 0117/27, 0117/28, 0117/4 hrsz-ú, valamint a 0117/8, 0117/7,
0117/6, 0117/10, 0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési
területté nyilvánításáról
(41. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné képviselőtársak előtt ismert, hogy ez a Kanizsai útról kihaladva a jobb oldalon
találhatóak az előterjesztés tárgyát képező ingatlanok. A Gerecse-House Kft. és a WNT Projekt
Kft. képviselői megkeresték az önkormányzatot, hogy a tulajdonukban álló, szóban forgó
ingatlanok tekintetében a helyi építési szabályzatot kérik módosítani, hogy megvalósíthassák a
tervezett beruházásokat.
Molnár Dániel képviselő úrnak a kedvéért, aki a múltkor a településrendezési szerződés
megkötésére irányuló kérelem mögött többlettartalmat vizionált, sikerült a testületi ülésre
meghívni a kérelmezőket, akiktől tudnak kérdezni a beruházással és a szóban forgó
ingatlanokkal kapcsolatban.
Szeretné jelezni, hogy sajnos a kérelmező nem minden esetben tud megjelenni a testületi ülésen,
ahogy majd a következő napirendi pontnál is fogja tapasztalni a képviselő-testület a volt
menekülttábor településrendezési szerződésének megkötése ügyében és a Lajtha-ház ügyében.
Átadná a szót a jelenlévőknek, amennyiben szeretnének a kérelmükön túl bármit ismertetni a
képviselő-testülettel, vagy a képviselőtársak, ha kérdezni szeretnének akkor azt most
megtehetik.
Gecse István a Gerecse House Kft. ügyvezetője elmondja, terveiket a jövőre nézve. Több ipari
telek kialakítását tervezik, valamint saját bővített telephelyet is szeretnének modern uniós szintű
csarnok épülettel, gépekkel. Munkahelyeket teremtenének és infrastrukturális beruházásokat
folytatnának, amennyiben megkapják a testület támogatását.
Bálint Istvánné képviselőtársakat illeti meg a szó.
Bárányos József kérdezi ügyvezető úrtól, hogy ha jó értelmezi a 27-es a 28-as és a 4-es van az
a tulajdonukba.
Gecse István igen. Különböző tulajdonosok.
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Bárányos József kérdezi, hogy akkor, hogy jön a képbe az összes többi helyrajzi szám.
Druzsin László tájékoztatásképpen elmondja, hogy azért van ennyi helyrajzi szám, mert az
egész területet célszerű egy tervezési területként kezelni.
Molnár Dániel kérdezi, hogy nagyságrendileg hány munkahely fog létrejönni ezzel a
beruházással.
Gecse István előzetesen úgy gondolja, hogy 30-50 fő.
Bálint Istvánné amennyiben nincs több kérdés, kéri a Város-és Vállakozásfejlesztés Bizottság
elnökét, tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság véleményéről.
Börcs Antal a bizottság támogatta 4 igennel.
Bálint Istvánné egyéb hozzászólást nem lát, ezért arra kéri a képviselőtársakat, hogy aki a
határozati javaslattal 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
44/2022. (V.03.) HATÁROZATA
A bicskei 0117/27, 0117/28, 0117/4 hrsz-ú, valamint a 0117/8, 0117/7, 0117/6, 0117/10,
0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté
nyilvánításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) a bicskei 0117/27, 0117/28, 0117/4 hrsz-ú, valamint a 0117/8, 0117/7, 0117/6, 0117/10,
0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14 hrsz-ú ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja,
2) a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel
megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja,
3) a tervezési feladatokkal a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.)
bízza meg,
4) felhatalmazza a polgármestert a 1-3) pontok végrehajtása érdekében szükséges valamennyi
jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. július 1.
polgármester

Bálint Istvánné megköszöni a beszámolót és jó munkát kíván a kérelmezőknek.
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Gecse István szót kér ismételten, a jövőbeni víz és csatornahálózat fejlesztése kapcsán kéri a
testület támogatását.
Bálint Istvánné jelzi, hogy tegnapi napon megkapták az üggyel kapcsolatban a kérelmüket.
Nem ehhez az előterjesztéshez kapcsolódik, de majd, ha eljutnak oda, akkor a képviselő-testület
kellő megfontolással és átgondolva meg fogja tudni hozni a döntését.

5. Napirendi pont: A bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2
hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
(66. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné elnézést kér átugrott egy napirendi pontot ezért kéri, előbb ezt a napirendi
pontot tárgyalják meg, majd utána visszatérnek a 4. napirendi ponthoz. Az előterjesztés
címében szereplő ingatlanok a Vörösmarty utcában találhatóak és helyet biztosítanak a LajthaHáz Kulturális Központnak a BTC projektjeként. Sajnos a kérelmező ennél a napirendnél nem
tud jelen lenni. A projektmegvalósítás érdekében szükséges a helyi építési szabályzat
módosítása a kérelem alapján. Az előterjesztést tárgyalta a Város- és Vállalkozásfejlesztés
Bizottság, kéri elnök urat, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről.
Börcs Antal a bizottság 4 igennel támogatta az előterjesztést.
Bálint Istvánné köszöni a tájékoztatást, megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt.
Arra kéri a képviselőtársakat, hogy aki a határozati javaslattal 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
45/2022. (V.03.) HATÁROZATA
A bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 hrsz -ú ingatlanok
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) a bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 hrsz-ú ingatlanok
területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja,
2) a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel
megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja,
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3) a tervezési feladatokkal a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.)
bízza meg,
4) a településrendezési eszközök módosítása a környezetre várhatóan káros hatást nem
gyakorol, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.11.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület előzetesen
megállapítja, hogy külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás
lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek,
5) felhatalmazza a polgármestert a 1-3) pontok végrehajtása érdekében szükséges valamennyi
jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. július 1.
polgármester

4. Napirendi pont: A bicskei 0238/3 és 0238/4 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési
területté nyilvánításáról
(40. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné ahogyan az előző napirendi pontoknál utalt rá, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat képviselői, halaszthatatlan külföldi utazásuk miatt sajnos nem tudtak részt
venni a képviselő-testületi ülésünkön, emiatt képviselőtársai megértését kérik. Évek óta
lobbizik a kihasználatlan állami ingatlan, a volt menekülttábor hasznosításáért, fáradozása
eredménnyel járt, hiszen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a volt menekülttábor területén egy
innovatív egészségügyi-logisztikai projekt megvalósítását tervezi a kérelemben foglaltak
alapján. A 3 fő alappilére van a programnak az egyik egy mobil egészségügyi központ
kialakítása, második egy laboratórium kialakítása és egy gyógyszer használat optimalizálása,
úgynevezett gyógyszer bliszter központ létrehozását fogják megvalósítani. Ez a város életében
egy nagyon komoly előrelépés, bár nem a városhoz tartozik ez a terület, de akkor is Bicske
hírnevét öregbíti és munkahely szempontjából sem hátrány. Az elmondott célok eléréséhez
szükséges a helyi építési szabályzat módosítása olyan módon, hogy az ingatlan övezeti
besorolása lehetővé tegye a beruházás megvalósítását.
Az előterjesztést tárgyalta a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság. Kéri elnök urat
tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről.
Börcs Antal a bizottság 4 igennel támogatta az előterjesztést.
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, aki a határozati
javaslattal 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:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2022. (V.03.) HATÁROZATA
A bicskei 0238/3 és 0238/4 hrsz -ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) a bicskei 0238/3 és 0238/4 hrsz-ú ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja,
2) a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel
megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja,
3) a tervezési feladatokkal a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.)
bízza meg,
4) a településrendezési eszközök módosítása a környezetre várhatóan káros hatást nem
gyakorol, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.11.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület előzetesen
megállapítja, hogy külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás
lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek,
5) felhatalmazza a polgármestert a 1-3) pontok végrehajtása érdekében szükséges valamennyi
jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. július 1.
polgármester

6. Napirendi pont: A Bicske, Szt. István u. 74. alatti helyiségcsoport bérletéről
(44. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné képviselőtársak bizonyára emlékeznek arra, hogy a Bicske Szent István út 74.
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant 2021. évben a Dinamik Harcművészeti
Sportegyesület kapta meg bérleti jogviszony keretében sportcélú tevékenységének támogatása
céljából. Az egyesület a bérlemény felújítására pályázatot nyújtott be, de az sajnos nem járt
sikerrel, így a bérleti jogviszonyát felmondta. Az ingatlan bérletére az idei évben kérelmet
nyújtott be a Shvoly Lajos Cserkészcsapatért Egyesület, hogy az ingatlanban közösségi teret
alakítson ki. Tekintettel arra, hogy az egyesület helyi közösségteremtő, ifjúságnevelő
tevékenységet végez, javasolja, hogy a bérleti díj elengedésével hozzanak létre bérleti
jogviszonyt, ezzel támogatva a tevékenységüket.
Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Kéri elnök urat tájékoztassa a testületet a
bizottság véleményéről.
Bárányos József a bizottság támogatja az előterjesztést.
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért kéri, aki a
határozati javaslattal 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 határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2022. (V.03.) HATÁROZATA
A Bicske, Szt. István u. 74. alatti helyiségcsoport bérlete
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a tulajdonában álló bicskei 2612/1 hrsz-ú (Bicske, Szt. István u. 74.) nem lakás céljára
szolgáló – 363 m2 alapterületű ingatlant, rajta a 185 m2 alapterületű – helyiségcsoporttal
– a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 60. § a) pontja alapján pályázati eljárás lefolytatása nélkül
– bérleti jogviszony formájában 5 éves határozott időre biztosítja a Shvoy Lajos
Cserkészcsapatért Egyesület (2060 Bicske, Váradi D. u. 5.; nyilvántartási szám: 07-020003113; adószám: 18909533-1-07), (a továbbiakban: Egyesület) részére, közösségi tér
céljára.
2. a helyiségcsoport bérleti díját a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
szóló 293/2019. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat alapján – „C” bérleménycsoport,
I. díjövezet – bruttó 250.222,- Ft/hó összegben állapítja meg.
3. a helyiségcsoport bérletét az önkormányzat az Egyesület működésének támogatásaként
biztosítja, a bérleti díj összegét az Egyesületnek nem kell megfizetni., de az egyesület
köteles a bérlemény állagmegóvásáról a bérleti jogviszony ideje alatt saját költségén
gondoskodni.
4. a Rendelet 59. § (1) bekezdésében foglalt 3 havi bérleti díj letétbe helyezésétől az
önkormányzat eltekint.
5. fenntartja a jogot, hogy egyéb önkormányzati érdek felmerülése esetén a bérleti
jogviszonyt a bérlő előzetes értesítése mellett 90 napos határidővel felmondja.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: polgármester

7. Napirendi pont: Az önkormányzat intézményeinek, valamint a közvilágítás villamos
áram beszerzéséről
(45. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné az önkormányzatunk legutóbb is a felelős gazdálkodás és a takarékos
közpénzfelhasználás elveit szem előtt tartva szerezte be az intézményei és a közvilágítás
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működtetéséhez szükséges villamosenergiát versenypiaci beszerzéssel, amivel az egyetemes ár
alatti árszinten, jelentős megtakarításokat ért el. Jelenleg hatályos kereskedelmi szerződések ez
év végén lejárnak, ezért szükséges gondoskodni az új beszerzésről. A jelenlegi piaci
folyamatokat figyelembevéve készülni kell arra, hogy ajánlattevők az egyetemes árnál sokkal
magasabb, akár a most érvényes áraink többszörösét adják. Ebben az esetben várhatóan a
jogszabályok által biztosított hatósági áras szerződést tudják válaszani. Mindazonáltal az eljárás
lefolytatása a közbeszerzésekről szóló törvény szerint szükséges.
Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Kéri elnök urat tájékoztassa a testületet a
bizottság véleményéről.
Bárányos József a bizottság 4 igennel támogatta az előterjesztést, kéri a testületet, hogy
támogassák a határozati javaslatot.
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát
jelentkezőt, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért 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
48/2022. (V.03.) HATÁROZATA
Az önkormányzat intézményeinek, valamint a közvilágítási villamos áram beszerzése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A fenntartásában lévő intézmények használatában lévő fogyasztási helyekre – az
intézmények képviseletében is eljárva –, továbbá a közvilágításra összevont villamos áram
beszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezi.
2) A beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138
Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.; adószám: 14198391-2-41) 780.000,- Ft + Áfa
összegű megbízási díj ellenében. A megbízási díj fedezete a 2022. évi költségvetésben
rendelkezésre áll.
3) A bíráló bizottság tagjainak az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján
a) pénzügyi szakértelemmel Molnár Enikő pénzügyi irodavezetőt,
b) jogi szakértelemmel Dr. Kelemen Péter ügyvédet,
c) műszaki szakértelemmel Druzsin László műszaki irodavezetőt jelöli,
d) közbeszerzési-, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel a 2) pont szerinti
megbízási szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft. képviselőjét jelöli ki.
A bizottság elnöke a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel kijelölt bizottsági tag.
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4) Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a szükséges közreműködést biztosítsák a beszerzési
eljárás során.
5) Felhatalmazza a polgármestert az eljárás során a közbenső döntések meghozatalára.
6) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

megbízási szerződés aláírására: 2022. május 31.
kereskedelmi szerződések aláírására: 2022. szeptember 30.
megbízási szerződés aláírásáért: polgármester
kereskedelmi szerződések aláírásáért: intézményvezetők

8. Napirendi pont: Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről
(46. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné az előbb ismertetett napirendben foglaltak szerint történt a földgázbeszerzés
is. Itt is szükséges az új beszerzésről gondoskodni. Ezt az előterjesztést is tárgyalta a
Gazdálkodási Bizottság. Kéri elnök urat tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről.
Bárányos József a bizottság 4 igennel támogatta.
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát
jelentkezőt. Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért 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
49/2022. (V.03.) HATÁROZATA
Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzése
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) a fenntartásában lévő Bicske Városi Óvoda, Bicskei Egészségügyi Központ és a Bicskei
Tanuszoda, továbbá a Szent László Általános Iskola – KEOP 2015-5.7.0/15-2015-0052
pályázat alapján – képviseletében összevont földgáz beszerzési eljárás lefolytatását
kezdeményezi.
2) a beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138
Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.; adószám: 14198391-2-41) 780.000,- Ft + Áfa
összegű megbízási díj ellenében. A megbízási díj fedezete a 2022. évi költségvetésben
rendelkezésre áll.
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3) a bíráló bizottság tagjainak az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján
a) pénzügyi szakértelemmel Molnár Enikő pénzügyi irodavezetőt,
b) jogi szakértelemmel Dr. Kelemen Péter ügyvédet,
c) műszaki szakértelemmel Druzsin László műszaki irodavezetőt jelöli,
d) közbeszerzési-, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel a 2) pont szerinti
megbízási szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft képviselőjét jelöli ki.
A bizottság elnöke a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel kijelölt bizottsági tag.
4) felkéri az 1) pontban megjelölt intézmények vezetőit, hogy a szükséges közreműködést
biztosítsák a beszerzési eljárás során.
5) felhatalmazza a polgármestert az eljárás közbenső döntéseinek meghozatalára.
6) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

megbízási szerződés aláírására: 2022. május 31.
kereskedelmi szerződések aláírására: 2022. augusztus 30.
megbízási szerződés aláírásáért: polgármester
kereskedelmi szerződések aláírásáért: intézményvezetők

9. Napirendi pont: „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
(22. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné Korábbi évek hagyományaihoz híven az idén is szeretnék meghirdetni a Bicske
a Virágzó város pályázatot a város szebbététele céljából. A Bicskei Napok keretén belül idén is
lehetőség lesz az első 20 pályázónak 50 %-os kedvezménnyel vásárolni a Virágözön
rendezvényen.
A határozati javaslat a korábbi években kialakult jó gyakorlatnak megfelelően készült. Az
előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta. Kéri elnök asszonyt, tájékoztassa a
testületet a bizottság véleményéről.
Sulyokné Guba Judit a bizottság 4 igennel támogatta a határozati javaslatot.
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, aki a határozati
javaslatot 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:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2022. (V.03.) HATÁROZATA
„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évre vonatkozóan „Bicske a Virágzó
Város” címmel pályázatot hirdet azzal, hogy
1. a pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni:
• kertes házak előtti közterület,
• tömbházak, emeletes házak előtti közterület,
• utcaközösségek,
• egyéb közterület,
• közterületre néző balkonok
2. A pályázatra bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete virágosítását.
3. A pályázatok elbírálására 2022. augusztus 5-ig felkéri:
• Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tagot,
• Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt,
• Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő asszonyt,
• Döme Lászlóné bizottsági tagot,
• Szabó Attila intézményvezető urat,
• Lukács Róbertet a Bicskei Kertbarátok részéről,
• Berta Pálnét a Bicskei Kertbarátok részéről
4. A jelentkezési határidő: 2022. június 15.
5. A jelentkezés módja: a pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu
oldaláról, valamint személyesen átvehető és benyújtható:
• Bicskei Polgármesteri Hivatal
• Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és
tagintézményében.
6. A jutalmazás: 10.000,- Ft-os vásárlási utalvány, mely a Bicske, Szent István u. 17. sz.
alatti Bicskei Udvar elnevezésű boltban vásárolható le.
7. Az ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály napi rendezvényen.
8. A felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság
következő számában közzéteszi.
9. A költségeket az önkormányzat a 2022. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére
biztosítja keret jelleggel 300.000,- Ft összegben.
10. Az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosít arra, hogy a. Bicskei Virágözön virágvásár rendezvényen bruttó 10.000,- Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhatják
meg a növényeket. A másik 50%-ot az önkormányzat megtéríti az eladók részére.
11. Felkéri a bicskei oktatási-nevelési intézményeket, közösségeket, hogy idei évben is
vegyenek részt a település virágosításában.
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Határidő:
Felelős:

2022.09.30.
polgármester

10.
Napirendi pont: „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb
konyhakertjei országos programban való részvételről
(23. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné Bicske 2022. évben már 10. alkalommal venne részt a programban,
amennyiben a képviselő-testület támogatja a határozati javaslatban foglaltakat. Az
előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta. Kéri elnök asszonyt, tájékoztassa a
testületet a bizottság véleményéről.
Sulyokné Guba Judit hasonlóan a Virágzó Bicske pályázathoz itt is 4 igen szavazattal
támogatták a határozati javaslatot.
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, aki a határozati
javaslattal 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
51/2022. (V.03.) HATÁROZATA
„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos
programban való részvételről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos
programban való részvételét 2022. évben is támogatja.
2. Az erről szóló meghirdetési anyagot és a jelentkezési lapot a www.bicske.hu
önkormányzati honlapon, a közösségi oldalon és a Bicskei Újságban közzéteszi.
Elhelyezi a programot népszerűsítő plakátot és biztosítja a jelentkezési lap Bicskei
Polgármesteri Hivatalban, a BEMKK Petőfi Művelődési Központban és a Nagy Károly
Városi Könyvtárban való terjesztését és leadásának lehetőségét.
3. A pályázatokat a következő személyek bírálják el:
• Iványi Ferenc Tivadarné
• Sulyokné Guba Judit
• Dr. Lovasné Báder Katalin
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•
•
•
•

Döme Lászlóné
Szabó Attila
Lukács Róbert
Berta Pálné

4. Ünnepélyes ajándékutalvány átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor.
5. Az I. helyezettet 15.000.- Ft-os, a II. helyezettet 10.000.- Ft-os, III. helyezettet 5.000.Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a Farmer Center Kft. 2060 Bicske, Szent István
út 86. szám alatti gazdaboltban vásárolható le.
6. A költségeket az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a dologi kiadások terhére
biztosítja keret jelleggel 250.000.- Ft összegben.

Határidő: 2022.09.30.
Felelős: polgármester

11.
Napirendi pont: „TeSzedd” akcióban történő részvételről
(60. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné egy kicsit kicentizett a részükről ez az előterjesztés, hiszen ez a program május
másodikán indult és május 8 napjáig fog tartani. Ehhez a programhoz is minden esztendőben
csatlakozik a város. Megkeresték az iskolákat és intézményeiket, hogy lehetőségükhöz mérten
mindenki tudjon részt venni, tulajdonképen egész héten van rá lehetőség.
Kéri a képviselőtársakat és a televízió képernyője előtt ülő bicskeieket, tegyenek a
környezetükért és vegyenek részt, jöjjenek szemetet szedni május 8-án vasárnap. Az
előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Kéri elnök urat, tájékoztassa
a testületet a bizottság véleményéről.
Börcs Antal a bizottság 4 igennel támogatta az előterjesztést.
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát
jelentkezőt, kéri, aki a határozati javaslattal 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

17

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2022. (V.03.) HATÁROZATA
„TeSzedd” akcióban történő részvételről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. részt vesz a 2022. évben megrendezésre kerülő TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akcióban,
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges valamennyi
kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére,
3. a felmerülő költségeket a Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 28. mellékletének 7. sora biztosítja.

Határidő: 2022.05.08.
Felelős: polgármester

12.
Napirendi pont: 2022. évi búcsú megrendezéséről
(64. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné örömmel tölti el ez és a következő előterjesztés is hiszen ez azt jelenti, hogy
kezdenek a koronavírus helyzetből kicsit visszatérni a régi kerékvágásba. Az idén ismét
lehetőség nyílt a búcsú megrendezésre, ezért a korábbi évekhez hasonlóan javasolja, hogy 2022.
évben is kérjék fel a BTC-t a rendezvény megszervezésére a határozati javaslat szerint. Ezzel
is támogatva őket, hiszen az itt befolyt összeg a torna klubnál tud maradni.
Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Kéri elnök urat, tájékoztassa a testületet a
bizottság véleményéről.
Bárányos József a bizottság nagy örömmel tárgyalta ezt az előterjesztést és 4 igen szavazattal
támogatja.
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát
jelentkezőt. Aki a határozati javaslattal 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2022. (V.03.) HATÁROZATA
2022. évi búcsú megrendezése

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a 2022. évi Bicskei Búcsú megrendezésének helyszíneként a Bicskei iparcikkpiac
területét (bicskei 2468/30 hrsz) jelöli ki.
2. a Bicskei Búcsú megrendezésének napját 2022. június 12. napjában határozza meg.
3. megbízza a Bicskei Torna Club Egyesületet (a továbbiakban: BTC) a 2022. évi Bicskei
Búcsú lebonyolításával és a Búcsúvásár megrendezésével.
4. a Búcsúvásárból befolyó bevételeket felajánlja a BTC támogatására.
5. felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet, hogy a kijelölt helyszínt biztosítsa a rendezvény
megvalósításához.
6. felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pontokban meghatározottak megvalósítása
érdekében szükséges valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: polgármester

13.
Napirendi pont: A 2022. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről
(65. sz. előterjesztés)
Bálint Istvánné a covid városunk egyik legjelentősebb kulturális közösségi eseményét is
ellehetetlenítette. De két év kihagyás után az idén lehetőség nyílt a programsorozat
megrendezésére, amelynek tervezetét Takács József intézményvezető úr jóváhagyás céljából
megküldte a képviselő-testület részére. Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság
tárgyalta. Kéri elnök asszonyt, tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről.
Sulyokné Guba Judit az idei a 39. Bicskei Napok, méltató szavakkal illeti a programsorozatot.
A bizottság 4 igennel támogatta az előterjesztést.
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Arra kéri a
képviselőtársakat, hogy aki a határozati javaslattal 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:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2022. (V.03.) HATÁROZATA
A 2022. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.

a 2022. évi 39. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat programját a határozat
melléklete szerint jóváhagyja, azzal, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják,

2. a program lebonyolításához 5.000.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2022. évi
költségvetés terhére,
3. felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központot a teljes program lebonyolítására, a
technikai feltételek biztosítására és a plakátok elkészítésére.
Határidő:

2022.05.22.

Felelős:

polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bálint Istvánné köszöni szépen a közös és hatékony munkát a nyilvános ülés végére értek. Egy
fontos esemény következik a város életébe, mégpedig pénteken. A Giro’d Italia fog átrobogni
egy kicsit megnehezítve a városban való közlekedést. Arra kéri a bicskeieket, hogy próbálják
meg türelemmel viselni és bíznak benne, hogy minden gond nélkül lezajlik az esemény. Az
ülést 10.05 órakor bezárja. Megkéri, akik nem jogosultak részt venni a zárt ülésen azok hagyják
el a termet.

K.m.f.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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