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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. október 28. 8
30

 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Szabó Attila 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 

Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Dr. Hekman Tibor referens 

Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 

Ónódi Szabó Lajos főépítész 

Kósa László Bicske Városi TV  

Szabó Ágnes a Kapcsolat Központ vezetője 

Horváth Gergely építész Planner-T Kft. 

 

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

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Jelzi, hogy Szabó Attila 

képviselő úr jelezte, hogy a mai képviselő-testületi ülésen egyéb okok miatt nem tud részt 

venni. A meghívóhoz két kiegészítést tenne. Vegyék fel napirendre a 8 napirendi pontot 

követően a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló rendelet módosításáról, 

valamint a 24. pontban a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatási 

kérelmét. Horváth Gergely úr a helyi építési szabályzattal kapcsolatban van jelen a képviselő-
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testületi ülésen, jelezte, hogy neki egy tárgyalásra kell mennie, ezért ezt a napirendi pontot 

vegyék legelőre. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki a napirendet elfogadja, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 

az alábbi napirendet:  

 

Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

299/2015. ( X. 28.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Napirend elfogadásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i rendes nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

1) A helyi építési szabályzat felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

2) Polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  
Előterjesztő: polgármester 

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

testületi határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: polgármester 

4) A helyi adókról szóló 12/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

5) A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 17/2012. (III.30.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: polgármester 

6) Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előterjesztő: polgármester  

7) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása  
Előterjesztő: polgármester 

8) Az étkezési térítési díjakról   
Előterjesztő: polgármester 

9) A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
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10) Bicske Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről   
Előterjesztő: polgármester 

11) A Csabdi Község Önkormányzata által kezdeményezett területrész-átadásról 

Előterjesztő: polgármester 

12) A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról   
Előterjesztő: polgármester 

13) A Filharmóniai ifjúsági bérlet támogatásáról   
Előterjesztő: polgármester 

14) Bicske Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

15) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. további működésével 

kapcsolatos feladatokról   
Előterjesztő: polgármester 

16) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás jövőbeli működése  
Előterjesztő: polgármester  

17) Bicske Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester  

18) Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Tag 

delegálása  

Előterjesztő: polgármester  

19) A bicskei 0183. hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről  
Előterjesztő: polgármester  

20) A Biatorbágy-Tata vasúti vonalszakasz korszerűsítéséről, műtárgyak kezelői 

lehatárolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

21) A Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes 

uszodahasználati kérelme  
Előterjesztő: polgármester 

22) Adventi adománygyűjtő akció meghirdetéséről   
Előterjesztő: polgármester 

23) Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó program, ünnepség előkészítése 

Előterjesztő: polgármester  

 

24)  Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatási kérelme 

      Előterjesztő: polgármester 

25) Képviselői bejelentések 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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1. Napirend 

A helyi építési szabályzat felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester Bicske Város Önkormányzatának az évek során felmerült 

építési igényeket megrendelte a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát. Melyre a Planner-T 

Kft. tervező irodát bízta meg. Több egyeztetési fordulót követően minden érdekelt fél 

állásfoglalását és véleményét kikérték. A melléklet határozati javaslat született. Amennyiben 

a képviselő-testület elfogadja a beérkezett véleményeket, akkor a helyi építési szabályzatokról 

és a szabályozási tervről 2009 évben megszületett rendelet előírási véleményezési szakasza 

lezárulhat. Ez után sor kerülhet a helyi építési szabályzat módosítására. A gazdálkodási 

bizottság tárgyalta, és támogatta az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát 

jelentkezőt. Megkéri Horváth Gergely urat, hogy röviden foglalja össze, hogy milyen 

feladataik voltak, milyen feladatokat végeztek el.  

 

Horváth Gergely építész: ez a munka csaknem 4 éve kezdődött. 7-8 terület esetén kívánta a 

szabályozást módosítani, pontosítani. A nagyobb területek ezek közül a M1 autópálya és az 1-

es út közötti 90 ha-os terület gazdasági terület, mely a hatályos rendben nincs szabályozva. 

Erre a területre most dolgoztak ki szabályozást. Fontos módosítási igény volt, a mányi út 

mellett területek szabályozása. Továbbá több apróbb módosítás történt. Időközben kibővült a 

módosítások köre, 2013-ban született egy képviselő-testületi határozat, hogy 8-9 módosítást 

kértek még. 2013-ban volt egy jogszabályi változás, a tervezési egyeztetési folyamatokat újra 

kellett indítani, immáron az újabb módosításokkal együtt készült egy tájékoztató az 

államigazgatás szervek és hatóságok részére. Ezt követően a beérkezett vélemények után 

dolgozták ki a most elkészült egyeztetési anyagok. Ez tartalmazza már a helyi építési 

szabályzatnak rajzi változtatásokat, ennek a szakmai egyeztetése zajlott a múlt héten. Az 

államigazgatási szervek részéről érkezett véleményeket megfontolva az azokkal kapcsolatos 

teendőket egy válasz sorozatba rögzítették. Azon észrevételek, melyeknek jogszabályi alapja 

van, azokat el kell fogadni és ez sajnos érinti az egyik fejlesztési elemet, melyet 15 éve 

szeretne Bicske. A mányi út, autópálya résznél, a Hegyikastély résznél ha nem is autópálya 

csomópont, egy lehajtó, egy benzinkút, autós pihenő létesüljön, ezt sajnos mind a közlekedési 

hatóság, mind az állami főépítész jelezte, hogy ennek jogszabályi akadálya van. Ezt az elemet 

kikellett venni. Záró szakmai véleményezésre beadják az állami főépítésznek és az egyetértő 

záró szakmai véleménye után kerülhet jóváhagyásra minden módosítás. A mostani hatályos 

jogszabály szerint van egy törvény által előírt határidő, ez év végéig meg kell történnie a 

tervek jóváhagyásának.  

 

Pálffy Károly polgármester: köszöni a tájékoztatást. Horváth Gergely nem említette, de 

nagyon fontos eleme volt a módosításnak a nagyállomás és a környezetének a megvalósítási 

tanulmány, a NIF és a Fejlesztési Minisztérium által jelenleg is folyó tervezési eljárások, 

melyeket be kellett építeni a helyi építési szabályzatba. Ha forrást tudnak rá találni, akkor 

megvalósítható legyen, ez a Biatorbágy-Tata vasútvonal fejlesztéséről van szó. Kérdezi a 

képviselő társakat, hogy van-e hozzászólás.  

 

Ivanics Imréné képviselő: kérdezni, hogy itt volt a 7-es pont, az Erdőalja utcai telkek végén 

útkijelölése, hogy az tartalmazza a megoldást?  

 

Horváth Gergely építész: pusztán rajtechnikai jelölés, tartalmazza, szabályozza.  
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Igari Léna képviselő: a Bogya Károly utca végén van egy ugynevezett patakpark nevű 

terület rész, úgy tudja, hogy a jelenlegi szabályozás szerint falusias lakókörnyezetként van 

meghatározva. Ez lehetetlenné teszi, hogy a már meglévő épületeknek a felső szintjén 

kialakított lakásaikra lakhatási engedélyt kapjanak a tulajdonosok. Ezért ez csak így 

értékesíthető. Tekintettel arra, hogy azok az ingatlanok már elkészültek és a 

használatbavételüket akadályozza az, hogy falusias lakókörnyezetben van, nem látta, hogy 

szerepelne ez a rész, hogy városias résszé módosulna. Ez megkönnyítené azt, hogy a 

lakóingatlanok felső részére is lakhatási engedélyt kapjanak.  

 

Horváth Gergely: ez nem került módosításra. Erre jelzés nem érkezett. Ezzel a rendezési 

tervvel mint a bicskei is 2018-ig maradhat hatályban, utána új jogszabályok szerinti 

átdolgozás szükséges.  

 

Igari Léna képviselő: akkor szeretne javaslatot tenni, hogy ez kerüljön bele a módosításba. 

 

Pálffy Károly polgármester: ezt a következő módosításba tudják beemelni. Köszöni a jelzést, 

tudomásul veszi. A teljes módosításnál ezt figyelembe fogják venni.  

 

Bárányos József képviselő: azért képviselő asszony felszólalásához lenne egy kis észrevétele. 

Szerinte nem úgy működik a dolog, hogy építenek egy épületet és előzetesen nem vizsgálják 

meg a helyi építési szabályzatot, majd utána fennmaradási engedélyt kérnek rá. Ja, ha nem 

felel meg a helyi építési szabályzatnak, akkor módosítják az építési rendeletet, szabályzatot. 

Lehet, hogy meg kellett volna nézni a kivitelezőnek, aki a társasházat megépítette a Bogya 

Károly utca alján, hogy az adott területre mit lehet építeni. Bizonyára irodáknak is alkalmas 

az épületekrészek. Az építészekhez lenne két kérdése. A 13-as pont a parkolási viszonyok 

illetve a 15-ös egyes belvízzel érintett területek mentesítése műszaki megoldások lehetősége. 

Ezek a javaslatok, illetve a műszaki megoldási lehetőségek ezek részletesen beépítésre 

kerültek a szabályzatba? 

 

Horváth Gergely: a válaszban is leírták, hogy a parkolással készített terveket elkészítik, de 

nem a tervmódosítás részeként. Egy külön tanulmányként. Mindkét kérdésre a válasz, hogy 

külön tanulmányként fog elkészülni. A parkolással kapcsolatosat ők készítik, a másikat nem, 

hogy ki, arról nincs információja.  

 

Heltai Zsolt képviselő: az 5-ös ponthoz, hogy arra a helyre egy benzinkutat szeretne valaki. 

Nincs közel az a szennyvíztelephez?  

 

Horváth Gergely: a módosító javaslatban szerepel, hogy a védőtávolságot 300 méterről 150 

méterre lehessen csökkenteni. Erre ez a beruházó csoport készítetett egy külön tanulmányt. 

Jogszabályi előírás nincs erre. A múlt heti egyeztető tárgyaláson a Fejérvíz Zrt. részéről egy 

észrevétel hangzott el, hogy a 300 méter is kevés, 500 méteres védőtávolságot 

szerepeltessenek. Már a 300 méteres védőtávolság is sok, mert ha az ott elhelyezkedő 

lakóingatlanon építeni szeretnének, már akkor az is akadálya lehet. A benzinkúttal 

kapcsolatban és a víz közelségével kapcsolatban elmondja, hogy az csak technológia kérdése.  

 

Heltai Zsolt képviselő: mivel magyarázta a Fejérvíz a védőzóna kibővítését? Hogy lehet az, 

hogy egy szakértő kevésnek tartja a 300 métert, a másik meg soknak.  
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Horváth Gergely: a Fejérvíz abból indul ki, hogy egy szennyvíztisztító telep mindenképpen 

büdös kell, hogy legyen. De ez is technológia kérdése. Teljesen zárt technológiával akár 0 is 

lehet a védőtávolság.  

 

Heltai Zsolt képviselő: ne kelljen óriási beruházást tenni a szennyvízteleppel, hogy a 

védőzóna kisebb lehessen.  

 

Pálffy Károly polgármester: az ÁNTSZ is jelen volt az egyeztetésen, és jelezték, hogy a 

jelenlegi technológiával nem bővíthető a szennyvíztisztító kapacitása. Teljesen új technológia 

kell majd, ha korszerűsítésre, bővítésre. Technológiai korszerűsítéssel kapacitás bővítés is 

elérhető. Nem szükséges a terület növelése. A szennyvíztisztító kapacitása az már jó ideje a 

befogadó képességének a határán mozog. Mindenképpen a későbbiekben ezzel foglalkozni 

kell. Ez a gördülő fejlesztési tervben is szerepel. A jelenlegi technológiának az avulása is 

szükségessé teszi majd a kérdés későbbi rendezését.  

 

Heltai Zsolt képviselő: valójában egyszerű a helyzet. Ahogy sikerül módosítani a 

technológiát, akkor tudják a védőövezetet kisebbre venni.  

 

Pálffy Károly polgármester: a védőtávolság bővítés nem indokolt. Az állami főépítész úr 

által sem, és a Népegészségügy részéről sem. Nem lát több jelentkezőt. Aki támogatja a 

véleményezési szakasz lezárását, kéri jelezzék. 

 

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, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

300/2015. (X. 28.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII.27.) rendelete 

felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske helyi építési szabályzatáról és 

szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII.27.) rendelete módosítása vonatkozásában a 

véleményezési eljárásban beérkezett véleményeket (határozat 1. melléklete) az egyeztetésről 

szóló jegyzőkönyv (határozat 2. melléklete), valamint a vélemények és az egyeztetés alapján 

kialakított válaszokat tartalmazó dokumentum (határozat 3. melléklete) alapján elfogadja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően 

a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a 

véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok 

másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg a végső szakmai véleményezésre az 

állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak. 

Megjegyzés [DBJ1]: Másoljuk be 
alá a határozat mellékleteit, mert úgy 
teljes. 
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Határidő: 2015. november 5. 

Felelős: Polgármester 

 

2. Napirend 

Polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester: 2015. szeptember 30-i képviselő-testületi zárt ülésen a 

döntöttek egy költségelvű bérlakás pályázat elbírálásáról, valamint a Bicskei Járásbíróságra 

bírósági ülnökökről döntött. Elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben hozott szociális 

támogatásokról. Aki a beszámolót elfogadja, kéri jelezze. 

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

302/2015. (X. 28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3. 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. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő: 3-as, 

 

Sulyokné Guba Judit képviselő: a tanodával kapcsolatos 26-os, 

 

Bárányos József képviselő : 8., 9., 24., 33., mind a Klikkel kapcsolatos megbeszélés volt.  

 

Németh Tibor képviselő: 35-ös 

 

Megjegyzés [DBJ2]:  



8 

 

 

 

Máté János Szilárd képviselő : 7-es 

 

Pálffy Károly polgármester: Az első, egyeztetés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

főosztályvezetőjével, illetőleg ehhez a ponthoz kellene hozzávenni a KLIK-es pontokat is, a 

8-as, 24-es 33-as pontokat. Az iskola felújítási pályázattal kapcsolatos egyeztetéseken vettek 

részt. Egyrészt a NFM főosztályvezetőjével, majd a KLIK a képviselőivel. Arról van szó, 

hogy a KLIK átvenné az önkormányzattól a Csokonai Általános Iskola felújítási programját, 

amelyet a saját forrásukból oldanának meg. Egy saját pályázati forrásból. Akkor lehetőség 

nyílna arra, hogy a felszabaduló kb. 60 mFt-os pályázati forrást más ingatlan felhasználható 

lenne. Ezzel kapcsolatosan voltak az egyeztetések. Technikai egyeztetések folytak, hogyan 

tudják átemelni a KEOP 5.7-es pályázati forrásból a KEOP 5.6-os pályázati forrásba a 

fejlesztést. 7-es pont: sajtótájékoztató a menekült helyzetről. Biztosan látták a képviselő 

társak a híradásokat, beszámoltak arról, hogy a képviselő úrral és alpolgármester asszonnyal, 

hogy a migráns válságnak a kormány általi kezelésének következtében jelentős mértékben 

csökkent a bicskei befogadó állomás létszáma. A tegnapi nap folyamán kapott a regionális 

igazgatótól egy tájékoztatást, amiben jelezte, hogy 180 fő alatt van a befogadó állomás 

létszáma. Azt jelenti, hogy Bicskén csak olyan kérelmezők vannak, akik várják a további 

döntésüket. 9-es pont: egyeztetés Péterfalvy Lajossal a KLIK bicskei megbízott vezetőjével. 

Ezen a megbeszélésen jelen volt Tessely Zoltán képviselő úr, valamint Török Szabolcs a Fejér 

Megyei KLIK vezetője is. A gimnáziummal kapcsolatosan szülők és pedagógusok keresték 

meg az ottani problémával a gimnáziumban eluralkodott helyzettel kapcsolatosan és ezzel 

kapcsolatosan próbáltak megoldást keresni. A KLIK a problémát megoldja, bízik abban, hogy 

a megoldás hamarosan elkövetkezik és a gimnáziumban megfelelő szakmai oktatómunka fog 

folyni a későbbiekben. A következő: egyeztetés a tanoda pályázatról. Tessely Zoltán 

képviselő úr illetve Németh Tibor képviselő úrral a tanodában szakmai munkát végzőkkel 

egyeztettek, mert megjelent egy pályázati lehetőség, melyben a tanoda további finanszírozása 

fedezhető lenne, ennek a technikai és egyéb megoldásait keresték, hogy hogyan tudnák ezt a 

programot tovább folytatni a Kisebbségi Önkormányzat. Jelentős és országos szinten is 

példaértékű oktató-nevelő munka folyik, amit meg kell köszönni az ott dolgozóknak másrészt 

minden támogatást meg kell adni. A város lakosságának nagyon fontos, hogy tovább tudjon 

folyni ez a munka. A 35-ös megbeszélés Cserta Gáborral a Csertex tulajdonosával. Cserta 

Gábor úr jelezte, hogy további 5 évre szeretné bérbe venni a mozi épületének az első részét, 

melyen a jelen pillanatban (lassan 5 éve) egy laboratóriumot működtetnek, ahol jelentős 

genetikai és vérvizsgálatokat végeznek. Gyógyászati eredményeket tudnak felmutatni a 

Bicskén végzett munkájuk kapcsán. Nem lát több jelentkezőt, kéri aki elfogadja a beszámolót, 

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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

302/2015. (X. 28.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak 

eseményeiről és a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4. Napirend 

A helyi adókról szóló 12/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester a munkatervben szerepel, hogy október hónapban a helyi 

adórendeletet felülvizsgálják, tekintettel arra, hogy a korábban megalkotott adórendelet 

bevezető részének rossz volt a hivatkozása a módosítások miatt, az önkormányzati törvényre 

hivatkozott az alaptörvény helyett, ezt a hibát kizárólag új rendelet megalkotásával lehet 

orvosolni, ezért új rendelet tervezet került a képviselő-testület elé. Ez a rendelet tervezet már 

több alkalommal egyeztetésre került. A normaszövegben a kormányhivatal nem talált hibát, 

az adórendelet nem tartalmaz adóemelést, csupán a helyi adókról szóló törvényi szövegezési 

pontosításokat tartalmaz. Ezt a rendelet tervezetet a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és 

támogatta. Megnyitná a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak. Még 

egyszer jelezné, hogy adóemelést nem tartalmaz. Aki a rendelet tervezettel egyetért, kéri 

jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 
 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Napirend 

A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 17/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester a Fejér Megyei Kormányhivatal útmutatása alapján a helyi 

adókról önkormányzati rendelettel párhuzamosan felül kell vizsgálni a talajterhelési díj 

szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet bevezető részében rossz 

hivatkozás szerepel, amit jelez, hogy nem lehet orvosolni csak új rendelet alkotásával. Ezt a 

rendelet tervezetet is egyeztették a Kormányhivatallal. Javasolják elfogadásra. Ezt a rendeletet 

is a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Ebben a rendeletben nem határozhatnak 

meg díjakat, ide hivatkozás képpen a központi megállapítású díjakat kell beemelni. Itt 

véleményezésre kerül sor, a későbbiek folyamán vissza fog kerülni ez a rendelet a képviselő-

testület elé. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri szavazzanak.   
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A napirendhez hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

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.) 

 

 

 

6. Napirend 

Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly polgármester felkéri 1 óra 12 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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

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

7. 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 
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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 

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 

 

 

 

8. Napirend 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról  

 

Pálffy Károly polgármester kéri jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

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.  
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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 

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.  
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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 

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.  

 

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 
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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 

 

 

10. 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 

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.  
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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 

 

 

11. 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 

 

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. 

 



17 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2015. október 31. 

 

 

12. 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 

 

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 

13. 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. 
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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 

 

 

14. Napirend 

A Bicskei Római Katolikus Egyházközség támogatásának elszámolásáról 

 

Pálffy Károly polgármester felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

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 
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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 

 

 

15. 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 

 

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 

 

 

16. Napirend 
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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 

 

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. 

 
 

17. Napirend 

Az ASP rendszerhez való csatlakozásról 

Előterjesztő: polgármester 
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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 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület csatlakozik az Önkormányzati ASP 

központhoz és az Önkormányzati ASP központ szolgáltatásait igénybe kívánja venni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

18. 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 



22 

 

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 

 

 

19. 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.  

 

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.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

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 

Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.  

 

Határidő: 2015. október 6. 

Felelős: polgármester 

 

20. 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 
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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. 
 

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 

 

 

21. Napirend 

Képviselői bejelentések 
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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. 

 

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. 
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           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 


