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JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendes nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2015. szeptember 30. 8
30

 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Dr. Bacsárdi József aljegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Fritz Gábor hatósági irodavezető 

Hegedűs Viktória ügyintéző 

Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Dr. Hekman Tibor referens 

Kósa László Bicske Városi TV  

Szabó Ágnes a Kapcsolat Központ vezetője 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a rendes nyílt képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Kéri a képviselő-testület 

tagjait, aki a napirendet elfogadja, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 

az alábbi napirendet:  

 

Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

267/2015. ( IX. 30.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Napirend elfogadásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i rendes nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 

1) Polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  

Előterjesztő: polgármester 

2) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű Képviselő--

testületi határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

4) Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az 

egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

8) A köztisztaságról, a parkok és fák védelméről szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

9) Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának 

szabályairól szóló rendeletek megalkotása 
Előterjesztő: polgármester 

10) A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 
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11) A Bicskei Városi Uszoda üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

12) Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester  

 

13) A Bicskei Római Katolikus Egyházközség támogatásának elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

14) A Bicskei Művelődési Közalapítvány támogatásának elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

15) A Bicskei Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

16) Az ASP rendszerhez való csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 

 

17) Tájékoztató a "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 

önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0075 jelű 

pályázatról  
Előterjesztő: polgármester 

18) Az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett 2015. október 6-ai ünnepség programja 

Előterjesztő: polgármester 

 

19) A 2015. október 23-i ünnepi program  

Előterjesztő: polgármester 

 

20) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

1. Napirend 

Polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester: felsorolta a 2015. július 17-i zárt képviselő-testületi ülésen 

elfogadott döntéseket. 2015 szeptember 04-én döntöttek az Akácfa u. 1/c fsz. 2-es bérlő 

kijelöléséről. Aki a beszámolót elfogadja, kéri jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

268/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. július 17-i és a 2015. szeptember 4- 

zárt üléseken hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

2. Napirend 

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly polgármester átadja a szót a képviselőtársaknak. 

 

Heltai Zsolt képviselő: 19., 47-est szeretné kérdezni. 

 

Igari Léna képviselő: 30., 50., 59., és a 62-est szeretné. 

 

Pálffy Károly polgármester: a 19-es a Prestige Media képviselője, a városközpont 

pályázatnak az egyik szereplője volt. A pályázat lezárásával kapcsolatosan történt egyeztetés. 

Megköszöntük az együttműködést.  

 

Heltai Zsolt képviselő: ő az a cég, aki ezeket az óriási táblákat készítette?  

 

Pálffy Károly polgármester: a designját igen. A következő volt a 30-as intermodális központ 

egyeztető megbeszélése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nél. Folyamatos egyeztetésben 

vannak a NIF-fel a nagyállomás és környékét érintő fejlesztésekről. Itt körvonalazódik egy 

olyan építészeti tervezés, melyet szeretne a képviselő-testület elé vinni. A régi nagyállomás 

épületének a képét visszaadni, városhoz méltó és a régi kort is idéző, de modern épületet 

szeretnének megépíttetni, remélhetőleg mindenkinek tetszeni fog. Több szerv is helyet fog itt 

kapni. A közlekedési vállalkozások, vasút, a volán társaságok, illetve az önkormányzatnak is 

saját tere lesz ebben az épületben, melyben különböző irodákat helyeznek el, valamint egy 

kormányablakot is szeretnének létesíteni, ezzel is segítve a vonatra várakozóknak, a bicskeiek 

ügyintézését. 47-es, augusztus 26-án Turán Krisztinával a Bicske Városi Konyha megbízott 

vezetőjével egyeztetést tartottak. A konyha vezetője Gyuricza Zsuzsanna 1 éves fizetés 

nélküli szabadságot kért és helyettesítését beszélték meg. 50-es: megbeszélés Vadas 

Boglárkával, az ÁROP 1.A.3 projekt kapcsán. A városban az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

pályázat megbeszélése volt a téma. Az 59-est említette már, folyamatosan tárgyalnak a NIF-

fel a Bia-Tata vonalszakasszal kapcsolatban. Erről majd egy beszámolót fog készíteni a 

képviselő-testületnek. 62-es egyeztető megbeszélés a helyi építési szabályzat módosításáról. 

Egy régi problémával jött egy hölgy, akinek egy nagyon régi HÉSZ módosításnál 
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megváltoztatták az ingatlanának a besorolását és kérte annak visszahelyezését abba a 

besorolásba, amiben volt. A jogszabályi változások miatt jelenleg még nem tudják ezt a 

problémát kezelni. A probléma kezelése a következő HÉSZ módosításnál lesz aktuális.  

 

Heltai Zsolt képviselő: csak annyit fűzne hozzá a beszámolóhoz, hogy figyelte, hogy 18-ára 

nem volt a polgármester úrnak a város érdekében programja, ezért engedjék meg, hogy 

tolmácsolja Morvai Krisztina sajnálkozását, hogy nem tudott részt venni azon a 

megbeszélésen, amit dr. Morvai Krisztina EU-s képviselő hívott össze menekült ügyben. 

Alapvető etikett normákat sem tartották be, hogy nem jelezték, hogy nem tudnak részt venni 

ezen az eseményen.  

 

Pálffy Károly polgármester: egyéb elfoglaltság miatt nem tudott részt venni. A Jobbik 

elnökének ő jelezte azt, hogy nem fog tudni részt venni ezen a megbeszélésen. Ezzel 

kapcsolatosan szintén sajnálkozását fejezi ki, hogy a Jobbik viszont azokon a 

megbeszéléseken nem vett részt, ami a várost érintően,hasonló témában tartottak a migráns 

üggyel kapcsolatban. A Jobbik képviselői a bevándorlással kapcsolatos megbeszéléseken 

összesen 1 alkalommal vettek részt a 3-ból. Akkor szintén nem kaptak visszajelzést, hogy 

nem jönnek. Viszont minden alkalommal részt vett a a megbeszéléseken a Bicske 

Rendőrkapitányság, részt vett a megyei rendőrfőkapitány, a bevándorlási hivatal a regionális 

igazgatója, a bicskei befogadó állomás vezetője, a FIDESZ, KDNP pártok helyi elnökei.. A 

megbeszéléseken áttekintették a migráns helyzetet, ami érinthette a várost. Augusztus 31-én 

volt az utolsó megbeszélés, amikor azt beszélték át, hogy ha a városban egy rendkívüli 

helyzet adódik, akkor kinek milyen feladatai, lehetőségei lenne. Sajnos pár nappal később ez a 

rendkívüli helyzet be is következett. Mindenki jól tudja, hogy a nagyállomáson egy 

migránsokkal teli vonatot a rendőrségnek meg kellett állítania, amelyről le kellett volna 

szállítani a bevándorlókat. Szeretné megköszönni a rendőrségnek azt a szakszerű, precíz és 

mindenre kiterjedő figyelmét, ahogyan ezt a helyzetet kezelte. Ezáltal megóvták várost egy 

esetlegesen nagyobb problémától. Tisztelet és köszönet illeti a rendőrséget, ahogy ezt a 

helyzetet kezelte. Szeretné megköszönni minden bicskeinek is, azoknak is, akik a 

nagyállomás helyett abban az időben a kisállomást vették igénybe, azoknak is, akik segítő 

szándékkal megkeresték és segítették a munkálatokat. Példaértékű összefogás zajlott. Kérdezi, 

hogy van-e még kérdés. Mivel nincs, kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről és a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 

3. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester megkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: áttekintésre kerültek az elmúlt időszakban meghozott 

önkormányzati rendeletek. Egy határozat és egy rendelet tervezet szerepel napirenden. A 

rendelet tervezet a szervezeti és működési szabályzatról szól. A bizottsági elnökhelyettesek 

megválasztásáról szól a határozat, ami azért fontos, mert amennyiben a bizottsági elnökök 

nem tudnak részt venni a bizottsági üléseken, nem lesz gond azzal, hogy ki vezeti le az ülést. 

A Humánerőforrások Bizottság Máté János Szilárd képviselő személyére, a Gazdálkodási 

Bizottság Ivanics Imréné, a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság Szabó Attila 

személyére tett javaslatot az elnökhelyettesi posztokra. A rendeletben a főbb pontosítások, a 

kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzattal és a nemzetiségi szervezetekkel. A orábbi 

társadalmi véleményeztetéssel kapcsolatos rendeletet beolvasztották az szmsz-be, ennek 

alapján a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.  Ugyanígy beolvasztották a 

képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos rendelkezéseket is. A tiszteletdíjak összege változatlan 

formában átemelésre került az szmsz-be. Pontosították az interpelláció és  kérdés az eljárását. 

Kikerült a rendeletből a népi kezdeményezés intézménye, melyet korábban felsőbb szintű 

jogszabály hatályon kívül helyezett.  

 

Pálffy Károly polgármester: mindhárom bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, illetve 

javaslatot tettek az elnökhelyettesek személyére. Megnyitná a napirend felett a vitát. 

Képviselőtársaké a szó. Nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

 Humánerőforrások Bizottsága elnökhelyettesének Máté János Szilárd képviselőt, 

 Gazdálkodási Bizottság elnökhelyettesének Ivanics Imréné képviselőt, 

 Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöhelyettesének Szabó Attila képviselőt 

választotta meg.  

 

Határidő: 2015. október 1. 
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Felelős: polgármester 

Pálffy Károly polgármester kéri szavazzanak. Aki a rendelettel egyetért, kéri, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Napirend 

Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző az előterjesztésben részletesen összefoglalták hogy milyen tények 

alapozzák meg a rendelet módosítását. Ez elsősorban a korábbi képviselő-testületi 

döntéseknek az átvezetését jelenti. 
 

 Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért 

kéri, hogy szavazzanak.  
 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatásról és az 

egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: A hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatás bekerül a 

település támogatási rendeletbe, a korábban napirenden lévő szilárd hulladékkal kapcsolatos 

rendelet módosításából adódik ez az új ellátás. A kormányhivatal jelezte, hogy a díjtámogatást 

célszerű lenne a szociális rendeletben rendezni. Az ösztönző támogatásra vonatkozó eljárás 

pontosításra került. A tüzelő anyag támogatást az országos fűtési szezonnak megfelelően 

október 15-i kezdettel javasolják megállapítani,  a jelenlegi szeptember 15. helyett. A 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnak a feltételei kiegészültek.  

 

Pálffy Károly polgármester hozzáfűzi, hogy a rendelet módosításához Ossamah doktor 

úrnak volt egy javaslata. A rendszeres gyógyszertámogatásban részesülőknek egy rendkívüli 

támogatás bevezetését javasolta. Ennek a lehetőségét megvizsgálták a hivatal munkatársaival. 

Kéri az alpolgármester asszonyt, számoljon be erről. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester: a rendelet szerint havonta 6 eFt adható rendszeres települési 

gyógyszer támogatásra. Éves szinten 72 eFt. Ez adható. Ha ezt a keretet kimeríti valaki, akkor 

további gyógyszertámogatásra nincs szüksége. Átvizsgálták a további lehetőségeket, ha ez a 

72 eFt is egyszer kimerül az év vége előtt, akkor biztos meg fogják találni a módját annak, 

hogy segítséget tudjanak nyújtani. Senkit nem hagynak magára, főleg nem a beteg embereket.  

 

Pálffy Károly polgármester: sajnos a jogszabályi lehetőség miatt nem tudták a javasolt 

módosítást végrehajtani. Nem azért, mert nem szerették volna, hanem a jogszabályi okok 

miatt ez nem valósítható meg. Ahogy az alpolgármester asszony is jelezte, senkit nem fognak 

a bajban hagyni. Megnyitná a napirend felett a vitát. 

 

Igari Léna képviselő: csak egy kérdése lenne. Ha ezt jogszabály keretei között nem tudja 

biztosítani a képviselő-testület, akkor milyen módon lehet mégis segíteni?  

 

Pálffy Károly polgármester: jogszabályi keretek között ezt nem lehet bevezetni, viszont azt, 

hogy segíteni tudjanak a rászorulókon, azt egy másik jogszabállyal tudják biztosítani. Kéri, 

hogy aki egyetért az előterjesztéssel, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete 
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a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

6. Napirend 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a jegyzőt, hogy ismertesse ezt az előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: július hónapban érkezett észrevétel a kormányhivataltól, többek 

között a nem közművel összegyűjtött közszolgáltatással kapcsolatban. Ennek megfelelően 

átdolgozásra került a rendelet-tervezet. Két fordulós megvitatásról szól a rendelet-tervezet. 

Most a rendelet-tervezet véleményezési szakasza történik.  

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Aki a 

határozati javaslattal egyetért, kéri, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

271/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét társadalmi és 

hatósági egyeztetés lefolytatására alkalmasnak találja.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezettel kapcsolatos társadalmi és 

hatósági egyeztetést folytassa le és a rendelet-tervezetet a beérkezett vélemények 

ismertetésével együtt terjessze be a képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti 

ülésére. 

 

Határidő: 2015. október 28. 

Felelős: jegyző 

 

 

 

7. Napirend 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról  

 

Pálffy Károly polgármester kéri jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
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Dr. Révész Zoltán jegyző: szintén a kormányhivatal észrevételei alapján került 

felülvizsgálatra a vonatkozó rendelet. Itt is két fordulós megvitatásról van szó. A bizottsági 

javaslatokat beépítették a rendelet tervezetbe.  

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát, átadja a képviselőknek a 

szót.  

 

Igari Léna képviselő: ehhez lenne egy kérdése, hogy itt arról van szó, hogy azok a cégek, 

amelyek Bicskén be vannak jegyezve, azoknak a hulladékszállítóval szerződést kell kötni? 

 

Pálffy Károly polgármester: nem csak nekik, hanem minden egyes ingatlanhasználó is 

köteles hulladékszállítási szerződést kötni.  

 

Igari Léna képviselő: ez nyilvánvaló, de láttak már olyat, hogy cégek lakásba vannak 

bejegyezve, gyakorlatilag a kis- és középvállalkozások, melyek nem tehetik meg, hogy irodát 

béreljenek vagy vásároljanak maguknak. Őka lakóingatlanokban jegyzik be a cégeiket. A 

lakóingatlanok le vannak szerződve, szerinte életszerűtlen, hogy még a cégnek is szerződést 

kell kötni, pl. egy biztosítás közvetítő, könyvelő iroda. Ez nem termel annyi hulladékot, hogy 

indokolttá tegye a plusz szerződést.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: vannak olyan vállalkozások, akik viszont több hulladékot 

termelnek. Vagy olyan hulladékot termelnek, mely nem felel meg a lakossági hulladéknak, 

vegyes hulladéknak. A rendelet akképpen rendelkezik, hogy a gazdálkodó szervezetek, 

ingatlan használók, a cégnyilvántartásban szereplők Bicske város közigazgatási területén 

bejegyzett telephelyéül, fióktelepül szolgáló ingatlanon köteles külön közszolgáltatási 

szerződést kötni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet nem rendelkezik Bicske város 

közigazgatási területén bejegyzett telephellyel vagy fiókteleppel, kizárólag székhellyel, akkor 

a székhelyül szolgáló ingatlanon köteles a gazdálkodó szervezet közszolgáltatási szerződést 

kötni. Ez már a bizottságok javaslataként került be a tervezetbe. Lehetnek olyan 

vállalkozások, melyek nem termelnek sok hulladékot, de vannak olyanok is, akik viszont 

jóval többet is. Ezt egyénenként nem lehet szabályozni.  

 

Igari Léna képviselő: érti, hogy egyénenként nem lehet szabályozni, de életszerűtlen, ha egy 

családi ingatlanon működik egy olyan vállalkozás, mely nem termel annyi hulladékot.  

 

Pálffy Károly polgármester: a vállalkozásoknak is van saját szabályrendszere, ez a 

rendelkezés is ahhoz tartozik. A saját rendeletükbe kell beleépíteni a hulladékkal kapcsolatos 

szabályokat. Magasabb szintű rendelkezéseket nem írhatnak felül alacsonyabb szintű 

jogszabályok.  

 

Ivanics Imréné képviselő: bizottsági ülésen már elhangzott, hogy Bicskén vannak olyan 

zártkertek, ahol élnek emberek, meg olyan rész is ahol csak idény jelleggel vannak lakosok. 

Említik az üdülő területeket, melyek meghatározott időben kötelesek díjat fizetni, mi van 

azokkal, akik a zártkertet használják üdülőnek?  

 

Pálffy Károly polgármester: a jogszabály úgy szól, hogy ingatlanonként kellene a 

tulajdonosoknak közszolgáltatási szerződést kötni. Külön kell a lakóházra, és ha rendelkezik 

zártkerti vagy üdülő övezeti ingatlannal az ingatlanhasználó, akkor arra szintén kell szerződés. 

Azt kéri majd az ügyvezető igazgató úrtól, hogy vizsgálják meg, hogy milyen különbséget 
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lehet tenni a zártkerti és az üdülő övezeti területek között. Ez Bicskén nehezen elválasztható. 

Erre próbáljanak meg kitérni a rendelet véglegesítése előtt.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló rendelet-tervezetét társadalmi és hatósági egyeztetés lefolytatására alkalmasnak találja.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos egyeztetéseket 

folytassa le és a rendelet-tervezetet a beérkezett vélemények ismertetésével együtt terjessze be 

a képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülésére. 

 

Határidő: 2015. október 28. 

Felelős: jegyző 

 

 

8. Napirend 

A köztisztaságról, a parkok és fák védelméről szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: Kormányhivatal észrevételei alapján került felülvizsgálatra a 

rendelet. Kétfordulós megvitatásról van szó. A legfontosabb kérdés az avarégetéssel 

kapcsolatos. Több változatot készítettek a rendelet tervezethez. A Gazdálkodási Bizottság 

támogatta, hogy kedden és pénteken biztosítsa az önkormányzat a kerti hulladék égetést. A 

Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság nem foglalt állást.  

 

 

Pálffy Károly polgármester: nagyon sok panasz érkezik ebben a kérdésben az 

önkormányzathoz, hogy a lakosság egy része nem tartja be a keddi és pénteki napokra 

vonatkozó kerti hulladék égetés szabályait. Ezért többen kérték, hogy csökkentsék az égetés 

lehetőségét. Volt olyan is, aki ennek a lehetőségnek az eltörlését kérte. A Gazdálkodási 

Bizottságnak volt csak javaslata, hogy hagyják meg a keddi és pénteki égetési lehetőséget. 

Megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Igari Léna képviselő: olyan területen él, ahol többen gazdálkodnak és szoktak élni ezzel a 

lehetőséggel. Ha ezt a lehetőséget megvonják tőlük, akkor többeknek kellemetlenséget 

okoznak.  
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Heltai Zsolt képviselő: a jogkövető állampolgárok ezek után is csak a kijelölt napokon 

fognak égetni, akik eddig sem tartották be a szabályokat, azok ez után sem fogják.  

 

Pálffy Károly polgármester: szerencsés lenne, ha mindenki elkezdene komposztálni, de ez 

nem várható el. A Gazdálkodási Bizottság javaslatát, amely a keddet és pénteket határozta 

meg az égetés időpontjára teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért a rendelet tervezettel 

ezeken a napokon való égetés lehetőségével, az jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

273/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztaságról szóló rendelet-tervezetét 

társadalmi és hatósági egyeztetés lefolytatására alkalmasnak találja azzal a kiegészítéssel, 

hogy a rendelet-tervezet 6. §-ába a keddi és pénteki avar, kerti hulladék égetés szabályai 

kerüljenek beépítésre.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos egyeztetéseket 

folytassa le és a rendelet-tervezetet a beérkezett vélemények ismertetésével együtt terjessze be 

a képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülésére. 

 

Határidő: 2015. október 28. 

Felelős: jegyző 

 

 

9. Napirend 

Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvteléből tartott állatok tartásának szabályairól 

szóló rendeletek megalkotása 

 

Pálffy Károly polgármester: kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: szintén a kormányhivatal javaslatára készült az előterjesztés, az 

ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatban „a„ és „b„ verzió került a képviselő-testület, 

illetőleg a bizottságok elé. Az „a.” javaslat arról szól, hogy nem kíván a képviselő-testület 

ebrendészeti hozzájárulást bevezetni. Valamennyi bizottság ezt támogatta. Még itt sincs szó 

rendeletalkotásról.  

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát.Nem lát jelentkezőt, ezértkéri 

a bizottsági véleményeknek megfelelően arról szavazzanak, hogy nem kívánnak ebrendészeti 

hozzájárulást bevezetni,.. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

274/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának 

szabályairól szóló rendeletek megalkotása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 

beterjesztett rendelet-tervezetek közül az „A” verziót, amelyben nem kíván ebrendészeti 

hozzájárulást bevezetni, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 

rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetés lefolytatására alkalmasnak találja.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetek vonatkozásában a 

véleményeztetési eljárást folytassa le és a rendelet-tervezeteket a beérkezett vélemények 

ismertetésével együtt terjessze be a képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti 

ülésére. 

 

Határidő: 2015. október 28. 

Felelős: jegyző 

 

 

10. Napirend 

A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás elszámolásáról 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző a korábbi hónapokban döntött a képviselő-testület, valamint az 

érintett 14 település képviselő-testülete, hogy a társulási formát a Bicske és Környéke Orvosi 

Ügyeleti Társulás vonatkozásában megszünteti. A továbbiakban feladat-ellátási szerződés 

alapján kerül a szolgáltatás ellátásra. Ennek alapján a közbeszerzés lefolytatása megtörtént. A 

szolgáltatóval a szerződés aláírásra került. Megszületett a népegészségügyi engedély, 

valamint a finanszírozási szerződés az OEP-pel megköttetett. A szolgáltatás zavartalan és 

folyamatos. A társulás munkaszervezetének feladatot ellátó szervezeteként a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal vállalta, hogy az elszámolást elkészíti a társulásnak. Vagyona nincs a 

társulásnak. Minden érintett képviselő-testületnek megküldik az elszámolást, 30 napjuk van, 

hogy elfogadják.  

 

Pálffy Károly polgármester: megnyitja a napirend felett a vitát, aki támogatja kéri jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

 

 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

275/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a 2015. augusztus 31-napjával megszűnt Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti 

Társulásnak az előterjesztés mellékletét képező elszámolását elfogadja és 

2. felkéri a tagi önkormányzatokat, hogy a befizetési kötelezettségüket 2015. október 31-

napjáig teljesítsék. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2015. október 31. 

 

 

11. Napirend 

A Bicskei Városi Uszoda üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a képviselő-testület döntött korábban arról, hogy a Kerex Kft. 

helyett a szeptember 1-től a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nkft. látja el az uszoda 

üzemeltetési feladatait. Ahhoz, hogy a szolgáltatás folyamatos legyen, a vonatkozó 

üzemeltetési szerződés aláírásra került. A Népegészségügyi Felügyelet jóváhagyta ezt. Ennek 

a szerződésnek az utólagos jóváhagyásáról lenne szó. Ugyanaz a szerződés, mint a Kerex Kft-

vel volt.  

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért 

kéri szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 
 

Tárgy: A Bicskei Város Uszoda üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Város Önkormányzata és a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nkft. között 2015 augusztus 24-én létrejött, a 2060 Bicske 

Nagy Károly u. 5. szám alatt található tanuszodára vonatkozó üzemeltetési szerződést 

utólagosan jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

12. Napirend 

Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyásáról 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a stratégia jóváhagyásának az utolsó állomásánál vannak. Az 

önkormányzat felterjesztette a Belügyminisztériumnak a vonatkozó dokumentumokat. A 

minisztérium auditálta. Ez megérkezett, elfogadásra javasolja a Belügyminisztérium a 

dokumentumokat. Ennek elfogadását kéri. 

 

Pálffy Károly polgármester: megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt. Kéri 

szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

277/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Bicske város integrált településfejlesztési stratégiája című dokumentumot a 

határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja 

2. Bicske város integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó 

vizsgálatát a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző, Polgármester 

 

 

13. Napirend 

A Bicskei Római Katolikus Egyházközség támogatásának elszámolásáról 
 

Pálffy Károly polgármester felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
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Dr. Révész Zoltán jegyző: a vonatkozó elszámolást a pénzügyi iroda áttekintette, azt 

megfelelőnek találja, a bizottságok elfogadásra javasolják.  

 

Pálffy Károly polgármester: megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri 

szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

278/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Római Katolikus Egyházközség támogatásának elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Római Katolikus Egyházközség 

részére nyújtott 931.793-Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

14. Napirend  

A Bicskei Művelődési Közalapítvány támogatásának elszámolásáról  

 

Pálffy Károly polgármester megkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a támogatásról elszámolt a közalapítvány. A bizottságok mind a 

módosítást, mind az elszámolást támogatták. Ennek kérik a jóváhagyását. 

 

Pálffy Károly polgármester: nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

279/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: A Bicskei Művelődési Közalapítvány támogatásának elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott 4.843.189,-Ft vissza nem 

térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja, 

 

2. hozzájárul a Bicskei Művelődési Közalapítványnak nyújtott fel nem használt 

támogatási összeg felhasználásának módosításához, 

3. felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

15. Napirend 

A Bicskei Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: az előterjesztésben összefoglalták azokat a rendelkezéseket, 

amelyek alapján a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata megalkotható. Az 

Mötv alapján a hivatal munkarendjére, ügyfélfogadás rendjére a jegyző javaslata alapján a 

polgármester úr nyújt be javaslatot a képviselő-testületnek. A legfontosabb változás az, hogy 

külön kialakításra kerülne egy műszaki iroda, mely átvenné a jelenlegi építéshatósági 

feladatokat ellátó kollégákat, valamint a titkárságon belüli a beruházási és gazdálkodási 

csoportot. A jelenleg a pénzügy kereteiben lévő HR közvetlen jegyzői irányítás alá kerülne, 

vezető nélkül, 2 fővel. A bizottságok az előterjesztést támogatták és elfogadásra javasolták.  

 

Pálffy Károly polgármester: szeretné bemutatni a testületnek dr. Bacsárdi József urat, aki 

aljegyző lett a városban. Kívánja, hogy érezze jól magát a városunkban és jó munkát.  

 

Dr. Bacsárdi József aljegyző: megköszöni. 

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért 

kéri, hogy szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

280/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: A Bicskei Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicskei Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát jelen határozat 

melléklete szerint 2015. október 1-jei hatállyal jóváhagyja, 

 

2. a 291/2014. (VI. 26.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott korábbi szervezeti 

és működési szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2015. október 1. 

 
 

16. Napirend 

Az ASP rendszerhez való csatlakozásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a jegyzőt ismertesse az előterjesztést.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: az ASP szolgáltatóközpont az önkormányzatoknak fejlesztett 

gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, helyi adórendszer, iratkezelő 

rendszer, önkormányzati portál, ipari és kereskedelmi rendszer, valamint keretrendszeri 

szolgáltatásokat foglal magába. Vannak önkormányzatok, akik már jelenleg is használják, 

tesztelik ezeket a szoftvereket. Most ez egy választható lehetőség, de várható, hogy a jövőben 

kötelező lesz ehhez csatlakozni.  

 

Pálffy Károly polgármester: megnyitná a napirend felett a vitát. 

 

Igari Léna képviselő: azt látja, hogy hatékonyságban ez a rendszer valószínű integráltabb 

lesz. Ez mennyibe fog kerülni? 

 

Pálffy Károly polgármester: abban reménykednek, hogy költségcsökkentő lesz, ha ehhez a 

rendszerhez csatlakoznak.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: ezt a rendszert jórészt EU-s pályázatból fejlesztették ki, nem lehet 

jövedelem termelő. Jelenleg is használnak központi programokat. Jelenleg nem tudnak 

költséget mondani neki, úgy gondolja, hogy nem is lesz. 

 

Pálffy Károly polgármester: nem lát több jelentkezőt, ezért kéri, hogy szavazzanak.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

281/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az ASP rendszerhez való csatlakozásról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület csatlakozik az Önkormányzati ASP 

központhoz és az Önkormányzati ASP központ szolgáltatásait igénybe kívánja venni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

17. Napirend 

Tájékoztató a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 

önkormányzatoknál a konvergencia régiókban „ÁROP-1.A.3-2014-0075 jelű pályázatról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a képviselő-testület már tárgyalta a beszámolót. Jelenleg az 

együttműködési megállapodás előkészítése zajlik. A végső terméke ennek a pályázatnak egy 

térségi esélyegyenlőségi programterv elkészítése lenne November végéig kell elkészülnie a 

pályázatnak. A jelenlegi állás a tájékoztatóban olvasható.  

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, ezért 

kéri, hogy szavazzanak. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

282/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 

önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0075 jelű 

pályázatról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Területi együttműködést segítő 

programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” ÁROP-1.A.3-2014-

2014-0075 jelű pályázatról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

18. Napirend 

Az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett 2015. október 6-ai ünnepség programja 

Előadó: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a Humánerőforrások bizottság elnökét, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  
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Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy a 

rendezvény délután 5 órakor a Művelődési Központban lesz, a Szent László általános iskola 

5. osztálya fogja adni az ünnepi műsort. Hagyományainkhoz híven meghívnak erre a napra 

egy rendhagyó történelem órára valakit. Ebben az évben a 2015. év „Év pedagógusa” díj 

kitüntetettje Ágoston László lesz a meghívott. Koszorúzással zárják az ünnepséget a Kossuth 

téren a Kopjafánál. 50 eFt-ot keret jelleggel kért a bizottság a nyomdai költségekre és a 

mécsesekre.  

 

Bálint Istvánné alpolgármester: egy észrevétele lenne: az ünnepség időpontjaként 17 óra 

kerüljön beírásra.  

 

Pálffy Károly polgármester: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért 

kéri szavazzanak.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

283/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett 2015. október 6-ai ünnepség 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett 

ünnepség programját az alábbiak szerint fogadja el:   

 

1. Ünnepség időpontja: 2015. október 6. 17,00 óra 

Ünnepség helyszíne: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Ünnepi Műsor: Szent László Általános Iskola 6. osztály 

Ünnepség programja:  

 Rendhagyó történelmi óra keretében előadást tart Ágoston László „Év 

pedagógusa” 

 Koszorúzás a Kossuth téren, a Kopjafánál  

Kiadások:  

 koszorú 

 30 db plakát 

 fellépőknek csokoládé 

 

2. 2015. évi költségvetésnek tervezett kiemelt állami és önkormányzati 

rendezvények kormányzati funkción szereplő összeg terhére 50.000,-Ft keretösszeget 

biztosít.  

 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. A Petőfi 
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Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.  

 

Határidő: 2015. október 6. 

Felelős: polgármester 

 

19. Napirend 

A 2015. október 23-ai ünnepi program 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester kéri a Humánerőforrások bizottság elnökét, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

 

Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy az 

ünnepség délelőtt 11 órakor kezdődik. A javasolt helyszín a Művelődési Központ. A 

Csokonai Általános Iskola növendékeit kérték fel az ünnepi műsor előadására.  Narrátor még 

nincs, ez folyamatban van, az ünnepre keret jelleggel 100.000,- Ft összeget kérnek a 

képviselő-testülettől a rendezvény megszervezésére. Mindenkit nagy szeretettel várnak.  

 

Pálffy Károly polgármester megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért 

kéri, hogy szavazzanak. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

284/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 2015. október 23-i ünnepi program 
 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 23-i ünnepi programot a 

következők szerint fogadja el: 

 

1. Időpont: 2015. október 23. 11,00 óra 
Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

 

A műsor menete: 

1. Himnusz (közös énekelés: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola) 

2. Ünnepi műsor, előadja: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

3. Nyugdíjba vonuló köztisztviselők, közalkalmazottak köszöntése. 

4. Koszorúzás 

5. Szózat 

 

Meghívók, plakátok: 150 db meghívó, 30. db plakát, 3 db nagy plakát. 
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2. 2015. évi költségvetésnek tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

kormányzati funkción szereplő összeg terhére 100.000,-Ft keretösszeget biztosít. 
3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. a Petőfi 

Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget. 

 

Határidő: 2015. október 23. 
Felelős: polgármester 

 

 

20. Napirend 

Képviselői bejelentések 

 

 

Pálffy Károly polgármester átadja a szót a képviselőknek. 

 

Heltai Zsolt képviselő: Már többször feltette a kérdést, hogy miért tesznek építési törmeléket 

a Bicske Szíve parkba a tó helyére? Ha betöltik földdel, akkor ott nem lesz tó. 

 

Pálffy Károly polgármester válasza, hogy nem is építési hulladékot tettek be, hanem földet, 

mert a partfal kialakítása nagyon meredek volt. Gépekkel nehezen megközelíthető volt a 

terület, ezért kértek fel egy vállalkozót, aki Bicskén végez egy beruházást, hogy az ő 

területéről vigyen egy keveset erre a helyre, hogy ki lehessen alakítani a rézsűs lejárót.  

 

Ivanics Imréné képviselő: Bicske egyes területein rengeteg szemét halmozódik fel és valamit 

kellene tenni az illegális lerakókkal is. Bejön a rossz idő és hordja szét majd a szél a szemetet. 

Sok szemét van a dűlőutak elején, a mányi út mentén, a buszmegállónál nagyon sok a szemét. 

A másik problémája, hogy a zártkertek útjavítása nem egy könnyű feladat, lassan a 

szüreteknek is vége, a dűlő utak egyes része szinte járhatatlan.  

 

Pálffy Károly polgármester válasza, hogy az illegális hulladéklerakóknak a felszámolására 

megteszik a szükséges intézkedéseket. A dűlőutakkal kapcsolatban gréderezést végeznek, 

melyet már beterveztek a költségvetésbe is. A gréderezésre bekértek árajánlatot, melyre 

mostanában érkeznek majd be az ajánlatok. Bízik benne, hogy elfogadható áron is érkezik 

ajánlat.  

 

Igari Léna képviselő: az illegális hulladék lerakással kapcsolatosan lenne kérése: a 

vasútpark, a nagyállomástól a kisállomásig nagyon szemetes állapotban van.  

 

 

9,32-kor megérkezett Németh Tibor képviselő. 

 

 

Pálffy Károly polgármester válasza, hogy ott több probléma is van. 

 

Igari Léna képviselő: a sok hulladék azért keletkezhet, mert a vasútpart közelében élők 

valószínűleg nem rendelkeznek lakossági hulladék elszállítására vonatkozó szerződéssel. 
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Pálffy Károly polgármester válasza, hogy szinte minden képviselő-testület azzal küzd, hogy 

hogyan tudják rákényszeríteni a nem fizető lakosokat, hogy vegyék igénybe a szolgáltatást. 

Bízik abban, hogy a hulladéktörvény módosítása kapcsán ez megoldásra kerül. 

 

 

 

Pálffy Károly polgármester megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 


