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JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

nyilvános, alakuló üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési 

Központ Színházterme 
2060 Bicske, Kossuth tér 20. 

 
Az ülés időpontja:  2019. október 21. (hétfő) 17.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  
 
Bálint Istvánné polgármester 
Balázs Péter képviselő 
Bárányos József képviselő 
Börcs Antal képviselő 
Csonka István képviselő 
Csörgöl Ákos képviselő 
Dr. Bourgla Ossamah képviselő 
Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő 
Horváth János Koppány képviselő 
Molnár Dániel képviselő 
Németh Tibor képviselő 
Sulyokné Guba Judit képviselő 

 
 
 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
- 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
 
Fritz Gábor  jegyző 
Vandlikné Lengyel Edit  aljegyző 
Molnár Enikő  Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Ádámné Bacsó Erika  Szervezési Iroda vezetője 
Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző 
Dankó Anikó  ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
Tuba Gabriella ügyintéző 
Stefanitsné Janek Réka  médiareferens, narrátor 
Dr. Petrin László Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója 
Szabó Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal 

hivatalvezetője 
Vakánné P. Ildikó KAB vezető 
Nagyné Mikulásik Katalin Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal 

hivatalvezető helyettes 
Pálffy Károly Fejér Megyei Közgyűlés tagja 
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NAPIREND ELŐTT 
 
 
Stefanitsné Janek Réka üdvözli Bicske Város Képviselő-testületének alakuló ülésén 
megjelenteket.  
 

A jelenlévők eléneklik a Himnuszt. 
 
 
Fritz Gábor jegyző köszöntőt mond. 
 
Rácz Lajos lelkipásztor a Bicskei Baptista Gyülekezet és Máténé Antal Éva a Református 
Egyházközség lelkésze ünnepi köszöntőt mond.  
 
Stefanitsné Janek Réka felolvassa Varga Imre címzetes esperesnek, valamint Tessely 
Zoltánnak, a térség országgyűlési képviselőjének, miniszteri biztosnak a levélben megküldött 
jókívánságait. Ezt követően felkéri a Helyi Választási Bizottság jelenlévő tagját, Dr. Bertóti 
Bélát, ismertesse a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásának eredményét. 
 
 
1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és a 

polgármester 2019. október 13. napján megtartott választásának eredményéről 
 
Dr. Bertóti Béla a Helyi Választási Bizottság tagja tájékoztatást ad a választás eredményéről.  
 
 
2.) Önkormányzati képviselők eskütétele  
 
Pálffy Károly a Fejér Megyei Közgyűlés tagja elmondja ünnepi köszöntőjét és ezt követően 
lebonyolítja a képviselő-testület tagjainak eskütételét. 
 
3.) Polgármester eskütétele 
 
Pálffy Károly kiveszi az esküt a Bálint Istvánné megválasztott polgármestertől. 
 
 
Az eskütételt követően a képviselő-testület tagjai aláírják az esküokmányokat. 
 
 
4.) Polgármesteri köszöntő és a polgármesteri program ismertetése 
 
Bálint Istvánné elmondja köszöntőjét és ismerteti polgármesteri programját. 
 
Ezt követően 17.50 perckor az alakuló ülés a meghívóban szereplő napirendi pontokkal 
folytatódik.  
 
Bálint Istvánné megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 megválasztott tagjából 12 fő jelen 
van, a testület határozatképes. Ismerteti, hogy a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a 
képviselők megkapták. Kéri, hogy elsőként a napirendről szavazzanak, aki elfogadja a 
napirendet, jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

257/2019. (X.21.) HATÁROZATA 
 
 

a 2019. október 21. napi nyilvános, alakuló ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 21. napi nyilvános, alakuló 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

1.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Fritz Gábor jegyző 

 
2.) A képviselő-testület szavazatszámláló bizottságának megválasztásáról 

Előterjesztő: Bálint Istvánné polgármester 
 
3.) Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 

Előterjesztő: Bálint Istvánné polgármester 
 

4.) Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének, költségtérítésének 
megállapításáról 
Előterjesztő: Fritz Gábor jegyző 

 
5.) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének 

megállapításáról  
Előterjesztő: Bálint Istvánné polgármester 

 
6.) Bizottsági elnökök és tagok megválasztásáról 

Előterjesztő: Bálint Istvánné polgármester 
 
Határidő:  2019. október 21. 
Felelős:  polgármester 
 
 
1.) Napirendi pont 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(236. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Fritz Gábor jegyző 
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Bálint Istvánné felkéri az előterjesztő jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Fritz Gábor Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a képviselő-testület 
az alakuló vagy az azt követő ülésén az Mötv. szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Tekintettel arra, hogy változik az 
alpolgármesteri tisztség betöltésének módja, ezen rendelkezés vonatkozásában módosítani 
szükséges a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.30.) 
önkormányzati rendeletet. Természetesen az elkövetkezendő időszakban megtörténik az 
SZMSZ teljes, átfogó és részletes felülvizsgálata is. Az SZMSZ módosítását – tekintettel az 
alpolgármester alakuló ülésen történő megválasztására – mielőbb indokolt hatályba léptetni. A 
jogalkotásról szóló törvény lehetővé teszi, hogy a jogszabály hatálybalépésének napja a 
kihirdetés napja legyen, ebben az esetben azonban a hatálybalépés időpontját órában kell 
meghatározni, amely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. Ismerteti, hogy a főállású 
alpolgármester szövegrész helyébe társadalmi megbízatású alpolgármester szövegrész lép.  
 
Bálint Istvánné polgármester: Szavazásra bocsátja a rendeletmódosítást az alábbi módon: 
„Szavazásra bocsátom a rendeletmódosítást, kérem, aki egyetért most szavazzon.” 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elfogadott döntés: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

20/2019. (X.21.) önkormányzati rendelete  

a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdésében a 
„főállású” szövegrész helyébe a „társadalmi megbízatású” szöveg lép. 
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2. § Ez a rendelet 2019. október 21. napján 18 órakor lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti. 

 

 

 

Bálint Istvánné     Fritz Gábor 
   polgármester          jegyző 

ZÁRADÉK 

A rendeletet kihirdettem. 

Bicske, 2019. október 21. napja 17 óra 40 perc 

 Fritz Gábor 
 jegyző 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet kihirdetése a 
jegyző nevében és megbízásából eljáró köztisztviselő útján valósult meg szabályosan, az 
SZMSZ-ben foglaltak szerint. 
 
 
2.) Napirendi pont 
A képviselő-testület szavazatszámláló bizottságának megválasztásáról 
(231. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Bálint Istvánné polgármester 
 
Bálint Istvánné ismerteti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
értelmében a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. A 
titkos szavazásnál a képviselő-testület tagjaiból választott 3 tagú bizottság jár el 
szavazatszámláló bizottságként. A titkos szavazást követően a szavazatszámláló bizottság 
összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, az 
érvényes szavazatok közül a szavazatok arányát, megoszlását, és a szavazásról jegyzőkönyvet 
készít, amelyet a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvhöz csatolni kell. 
A szavazatszámláló bizottság elnökének felkéri Bárányos Józsefet, tagnak pedig Dr. Lovasné 
Báder Katalin és Balázs Péter képviselőket. 
 
A képviselők vállalják a titkos szavazás lebonyolítását. 
 
Bálint Istvánné kéri a testület tagjait, hogy a bizottság tagjainak megválasztását, aki támogatja, 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
Az elfogadott döntés:  
 
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

258/2019. (X.21.) HATÁROZATA 
 

 
A képviselő-testület szavazatszámláló bizottságának megválasztásáról 

 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a titkos szavazás lebonyolítására 
szavazatszámláló bizottságot hoz létre a következő tagokkal: 
 

Bárányos József elnök 

Dr. Lovasné Báder Katalin tag 

Balázs Péter tag 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. október 21. 
 
 
3.) Napirendi pont 
Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 
(232. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Bálint Istvánné polgármester 
 
Bálint Istvánné az előzőekben ismertettek alapján Csörgöl Ákos képviselő társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré történő megválasztására tesz javaslatot. Megkérdezi Csörgöl 
Ákos képviselőt, elfogadja-e a jelölést. 
 
Csörgöl Ákos megköszöni a jelölést és igennel válaszol. 
 
Bálint Istvánné felkéri az előzőekben megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjait a 
szavazás lebonyolítására. 
 
A bizottság a szavazásra előkészített szavazólapokat kiosztja, azok borítékba helyezését 
követően összegyűjti és megszámolja azokat, erről jegyzőkönyvet állít ki, amely a jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Bárányos József a szavazatszámlálást követően ismerteti annak eredményét. Elmondja, hogy 
12 szavazat került elhelyezésre, amelyek közül 12 érvényes volt. A szavazás eredményeként 
Csörgöl Ákos képviselő került megválasztásra.  
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

259/2019. (X.21.) HATÁROZATA 
 

Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 43. § (3) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva  
 

Csörgöl Ákos 
települési önkormányzati képviselőt 

 
 

a csatolt – titkos szavazásról készült – jegyzőkönyvi szavazataránnyal társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré megválasztja. 
 
 
Határidő: 2019.10.21. 
Felelős: polgármester 
 
Bálint Istvánné felkéri a megválasztott alpolgármestert az eskü letételére. 
Bálint Istvánné polgármester előolvassa az eskü szövegét és Csörgöl Ákos alpolgármester a 
képviselő-testület előtt leteszi az esküt, majd aláírja az esküokmányt. 
 
Az aláírt esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Napirendi pont 

Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 
(234. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Fritz Gábor jegyző 
 
Bálint Istvánné felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. egyúttal személyes 
érintettsége miatt kéri a döntéshozatalból történő kizárását. 
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Fritz Gábor az előterjesztés ismertetését megelőzően kéri a polgármester döntéshozatalból 
történő kizárásáról történő szavazást. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

260/2019. (X.21.) HATÁROZATA 
 

Bálint Istvánné polgármester döntéshozatalból történő kizárása 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné polgármestert 
„Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról” 
szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő:  2019. október 21. 
Felelős:  jegyző 
 
 
Fritz Gábor elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a  
10 001 – 30 000 fő lakosságszámú település polgármesterének illetménye megegyezik az 
államtitkár - az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből (alapilletmény 50%-a), valamint vezetői illetmény-pótlékából 
(alapilletmény 65%-a) álló - illetményének 70 %-ával. 
Az Mötv. alapján a polgármester illetménye a 997.170,- Ft-nak a 70%-a, amelynek összege 
bruttó 698.019,- Ft, száz forintra kerekítve bruttó 698.000,- Ft. A főállású polgármester a 
tisztsége ellátásával kapcsolatosan havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult. Ennek összege bruttó 104.700,- Ft. 
Kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő – Bálint Istvánné 
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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261/2019. (X.21.) HATÁROZATA 
 
 

Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a mindenkori költségvetésben előirányzott 
személyi juttatások terhére Bálint Istvánné főállású polgármester 

1. illetményét megválasztásának napjától bruttó 698.000 Ft /hó összegben, 
2. költségtérítését megválasztásának napjától, az illetményének 15%-ban, azaz  

bruttó 104.700 Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Határidő:  2019. október 21. 
Felelős:  jegyző 
 
 
 
4.) Napirendi pont 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapításáról  
(235. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Bálint Istvánné polgármester 
 
Csörgöl Ákos a napirend címének ismertetését követően bejelenti érintettségét és kéri a 
döntéshozatalból történő kizárását. 
 
 
Bálint Istvánné ismerteti, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult. 
A tiszteletdíj összegéről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a 
képviselő-testületnek kell döntenie. Az Mötv. értelmében: „A társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg 
a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-át.” A tiszteletdíjat bruttó  
300.000,- Ft-ban javasolja megállapítani, a költségtérítést ennek megfelelően a tiszteletdíj  
15%-ban javasolja meghatározni.  
Elsőként kéri, hogy az alpolgármester döntéshozatalból történő kizárásáról döntsenek.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

262/2019. (X.21.) HATÁROZATA 
 

Csörgöl Ákos alpolgármester döntéshozatalból történő kizárása 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Csörgöl Ákos alpolgármestert 
„A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapításáról” szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség 
miatt kizárja. 

 
Határidő:  2019. október 21. 
Felelős:  jegyző 
 
 
Bálint Istvánné kéri, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapításáról szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő – Csörgöl Ákos 
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 

263/2019. (X.21.) HATÁROZATA 
 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a mindenkori költségvetésben előirányzott 
személyi juttatások terhére a társadalmi megbízatású alpolgármester  

1. tiszteletdíját megválasztásának napjától bruttó 300.000,- Ft/hó összegben, 
2. költségtérítését megválasztásának napjától, a tiszteletdíjának 15%-ban, azaz  

bruttó 45.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
 
Határidő:  2019. október 21. 
Felelős:  jegyző 
 
 
 
 
5.) Napirendi pont 
Bizottsági elnökök és tagok megválasztásáról 
(233. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Bálint Istvánné polgármester 
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Bálint Istvánné ismerteti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján 
a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztése alapján 
megválasztja a bizottságok tagjait. A képviselő-testület a szervezeti és működési 
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok 
feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. A bizottság tagjává nem önkormányzati 
képviselő külső tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei 
a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és 
kötelezettségeivel. A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi 
bizottságot hoz létre. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, 
kezeléséről és őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek 
feladat- és hatáskört állapíthat meg. Az SZMSZ alapján a képviselő-testület a következő 
bizottságokat hozta létre: 
• Humánerőforrások Bizottság, tagjainak száma: 5 fő, 
• Gazdálkodási Bizottság, tagjainak száma: 5 fő, 
• Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság, tagjainak száma: 5 fő. 
A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság 
elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati 
képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 
 
A bizottság tagjainak megválasztására a következők szerint tesz javaslatot: 
 
Humánerőforrások Bizottság 
 

Elnök: Sulyokné Guba Judit 
Elnökhelyettes Dr. Lovasné Báder Katalin 
 Balázs Péter 
 Némethné Horváth Nikoletta 
 Varga Györgyné 

 
 
 
Gazdálkodási Bizottság 
 
Elnök: Bárányos József 
Elnökhelyettes Csonka István 
 Dr. Bourgla Ossamah 
 Ivanics Imréné 
 Döme Lászlóné 

 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
 
Elnök: Börcs Antal 
Elnökhelyettes Horváth János Koppány 
 Molnár Dániel 
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 Iványi Ferenc Tivadarné 
 Szabó Attila 

 
 
Kéri, aki a bizottsági tagok megválasztásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
Az elfogadott döntés:  
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2019. (X.21.) HATÁROZATA 
 

Bizottsági elnökök és tagok megválasztásáról 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület bizottságaiba az 
alábbi személyeket választja meg: 
 
Humánerőforrások Bizottság 
 
Elnök: Sulyokné Guba Judit 
Elnökhelyettes Dr. Lovasné Báder Katalin 
 Balázs Péter 
 Némethné Horváth Nikoletta 
 Varga Györgyné 

 
 
Gazdálkodási Bizottság 
 
Elnök: Bárányos József 
Elnökhelyettes Csonka István 
 Dr. Bourgla Ossamah 
 Ivanics Imréné 
 Döme Lászlóné 

 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
 
Elnök: Börcs Antal 
Elnökhelyettes Horváth János Koppány 
 Molnár Dániel 
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 Iványi Ferenc Tivadarné 
 Szabó Attila 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. október 21. 
 
 
Bálint Istvánné a döntést követően kéri a megválasztott külső bizottsági tagokat, hogy tegyék 
le esküjüket. Az eskü szövegét előolvassa. 
 
Elmondja, hogy a képviselő-testület alakuló ülése napirendjeinek végére értek. Megköszöni 
mindenkinek a munkát és az ülést 18.15 órakor bezárja. 
 
 
 
Stefanitsné Janek Réka az ülés ünnepélyes befejezéseként kéri a megjelenteket, hogy közösen 
énekeljék el a SZÓZATOT és a SZÉKELY HIMNUSZT. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Bálint Istvánné Fritz Gábor 
  polgármester jegyző 


