
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. december 2. 830 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  
Pálffy Károly polgármester 
Bálint Istvánné alpolgármester 
Bárányos József képviselő 
Dr. Bourgla Ossamah képviselő 
Igari Léna képviselő 
Ivanics Imréné képviselő 
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 
Máté János Szilárd képviselő 
Németh Tibor képviselő (5. napirendtől) 
Sulyokné Guba Judit képviselő 
Szabó Attila képviselő 
 
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 
Heltai Zsolt képviselő 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Dr. Révész Zoltán, jegyző 
Dr. Bacsárdi József, aljegyző 
Molnár Enikő, pénzügyi és költségvetési iroda vezetője 
Fritz Gábor, hatósági irodavezető 
Fábián Róbert, műszaki irodavezető 
Hegedűs Viktória, ügyintéző 
Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 
Kollár-Vincze Viktória, ügyintéző 
Stefanitsné Janek Réka, médiareferens 
Nagyné Szita Erzsébet, a Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója 
Szabó Ágnes, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ igazgatója 
Teszár Tamás, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Nagy Attila, a Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 
Kósa László, Bicske Városi TV  
Kósáné Holecz Annamária, Bicske Városi TV 
 
Pálffy Károly: köszönti a rendes nyílt képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A napirendi 
pontok vonatkozásában szeretne módosítási javaslatot tenni. Kéri, hogy a 11. számú és a 19. 
napirendi pontot, valamint Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi 
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII. 27.) rendelete 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést a mai napirendről vegyék le. Felvételre javasolja Bicske 
Város Önkormányzatának a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesülettel kötött támogatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. Felvételre javasolja továbbá az ÁROP 1.1.3-2014-0075 
jelű pályázat keretében járási esélyegyenlőség-teremtő programtervezetről szóló 



előterjesztést. Javasolja még napirendre venni a 2016. évi Bicskei Jótékonysági Újévi Koncert 
támogatásáról szóló előterjesztést, a Bicskei Református Egyházközség 
szándéknyilatkozatáról szóló előterjesztés megtárgyalását, a Kormány migrációs ügyben 
kialakított álláspontjának, és a kötelező betelepítési kvóta elleni aláírásgyűjtésének 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Heltai Zsolt képviselő úr 
jelezte, hogy a mai képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni. Németh Tibor képviselő úr 
pedig késését jelezte. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki a napirendet elfogadja, jelezze.  
 
A napirendekhez hozzászólás nem volt.  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
az alábbi napirendet:  
 
Az elfogadott és tárgyalt napirend:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
349/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: A 2015. december 2-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 2-i rendes, nyílt ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1) A 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) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

5) A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

6) A háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeleti körzetek megállapításáról szóló 
rendelet megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester 
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7) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól  
Előterjesztő: polgármester 
 

8) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről  
Előterjesztő: polgármester  

 
9) Az intézményi gazdálkodási feladatok integrációjának tapasztalatairól  

Előterjesztő: polgármester 
 

10) Az ebrendészeti telep áthelyezéséről   
Előterjesztő: polgármester 
 

11) Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről  
Előterjesztő: polgármester  
 

12) Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről  
Előterjesztő: polgármester  
 

13) Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

14) Beszámoló a tűz elleni védekezésről  
Előterjesztő: polgármester 
 

15) Beszámoló az önkormányzat 2014-2015. évi adóztatási tevékenységéről  
Előadó: polgármester 
 

16) Bicske Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

17) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. támogatási 
szerződésének módosításáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

18) Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési 
szabályzatának felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

19) A kegyeleti közszolgálati szerződés felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

20) A képviselői vagyonnyilatkozatok teljesítéséről és a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba való felvételről  
Előterjesztő: polgármester 
 

21) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervéről  
Előterjesztő: polgármester  
 

22) Bicske Város Önkormányzat 2016. évi rendezvénytervéről  
Előterjesztő: polgármester 
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23) Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának 
módosításáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

24) Bérleti díjakról  
Előterjesztő: polgármester  
 

25) Bicske Városi Óvodával munkatervéről  
Előterjesztő: polgármester 
 

26) Az óvodai játszóeszközök felújításáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

27) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével összefüggő feladatokról 
Előterjesztő: polgármester  
 

28) Bicske Város Önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységére vonatkozó adatainak közzétételéről  
Előterjesztő: polgármester  

 
29) Bicske Város Önkormányzatának a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesülettel kötött 

Támogatási Szerződés módosításáról  
Előterjesztés: polgármester 
 

30) 2016 évi Bicskei Jótékonysági Újévi Koncert támogatásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

31) Az ÁROP 1.1.3-2014-2014-0075 kódszámú pályázat keretében elkészült 
esélyteremtő programtervről 
Előterjesztő: polgármester 
 

32) Bicskei Református Egyházközösség szándéknyilatkozatáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

33) A Kormány migráns ügyben kialakított álláspontjának és a kötelező betelepítési 
kvóta elleni aláírásgyűjtésének a támogatásáról 
Elterjesztő: polgármester 

 
34) Képviselői bejelentések 

 
 
Határidő: 2015. december 02. 
Felelős:  polgármester 
 
 
1. Napirend 
Polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  
Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly: a Képviselő-testület 2015. október 28-án megtartott képviselő-testületi zárt 
ülésen határozott a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, szeptember hónapban 
megállapított szociális támogatásokról. A 2015. november 19-i képviselő-testületi ülésen 
szociális bérlakás kérdésekben hozott döntéseket a Vörösmarty utca, illetve a Dankó Pista 
utcai lakások tekintetében a testület. Kéri, aki a beszámolót elfogadja a zárt ülés beszámolóját, 
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 
350/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

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

 

Határidő: 2015. december 2. 
Felelős:     Polgármester 
 
 
2. Napirend 
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
Pálffy Károly: átadja a szót a képviselőtársaknak. 
 
Sulyokné Guba Judit: az 5-ös pontról kér tájékoztatást. 
 
Pálffy Károly: megbeszélés a MÍG Zrt-nél intermodális tervzsűri címmel. A bicskei 
nagyállomás és környékének modern közlekedési csomóponttá alakításához elkészültek a 
megrendelt építési engedélyezési szintű tervek, amelyeket bemutattak a Képviselő-
testületnek. A mai nap folyamán a közmeghallgatásokon is lehet róla tájékozódni. A tervek 
területi lehatárolásáról folytak tárgyalások. A bírálatban résztvevő hatóságok támogatták az 
építési engedélyezési szintű tervek elfogadását. Ezzel megnyílt a lehetőség, hogy az építési 
engedélyezési szintű terveket tovább tervezzék és kiviteli szintű terveket készítsenek belőle. 
A bemutatón látható volt, hogy sikerült elkérni, hogy amennyiben Bicskén megvalósul a 
beruházás - amihez még meg kell találni a megfelelő forrásokat - akkor a város visszakapja 
azt a nagyállomási felvételi épületet, ami régen volt a Bicskei nagyállomáson, mielőtt 
lerombolásra került volna, és a szocreál épületet felhúzták volna. Közlekedési útvonalak is 
megfelelően kialakításra kerülnek. Nem lát több jelentkezőt, ezért kéri, aki elfogadja a 
beszámolót, jelezze.  
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A napirendhez több 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 
351/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
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 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2015. december 2. 
Felelős:     Polgármester 
 
 
3. Napirend: 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: egy alkalommal már volt a Képviselő-testület előtt az előterjesztés. Két 
bizottság, a Gazdálkodási Bizottság, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést, ezért átadja a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági 
vélemények ismertetésére. 
 
Bárányos József: a bizottság egyhangúlag a díjmegállapítást és a rendelet-tervezetet 
támogatja. Tájékoztatják a lakosságot, hogy díjemelést nem eszközölnek ebben a határozati 
javaslatban. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: elnök úrhoz csatlakozva elmondja, hogy bizottságuk is hasonlóan 
támogatta az előterjesztést 
 
Pálffy Károly: a Kormányhivatal kérte az előterjesztés rendbetételét. Továbbra is az 
Euromax 2005 Kft. fogja végezni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtését. Megnyitja a napirend felett a vitát. Jelentkezőt nem lát, ezért kéri, aki a rendeletet 
elfogadja, kéri, jelezze.  
 
Dr. Révész Zoltán: felhívja a figyelmet, hogy a határozati javaslatról is szükséges szavazni. 
 
Pálffy Károly: kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
352/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálatával összefüggő díjkalkuláció 
elfogadásáról 
 
A képviselő-testület az EUROMAX 2005 Kft. nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó díjkalkulációját az alábbiakban elfogadja: 

Kéttényezős alapdíj számítása összeg 
1. Alapdíj  
  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek: 

587 Ft 

számlázás és díjbeszedés költségei: 3 Ft 
a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordítások: 7 Ft 
az amortizáció és a szükséges felújítás fedezete: 31 Ft 
összesen alapdíj: 628 Ft 
2. Ürítési díj  
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségétől függő költségek: 

672 Ft 

a terület felhasználási egységtől függő költségek: 0 Ft 
összesen ürítési díj: 672 Ft 
3. Kéttényezős díj összesen (alapdíj + ürítési díj) 1.300 Ft 

Határidő: 2015. december 5. 
Felelős: Polgármester 

 
Pálffy Károly: kéri, aki a rendelet-tervezettel egyetért, 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 
22/2015. (XII. 2.) rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

4. Napirend: 
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a Kormányhivatal írásban jelezte, hogy a Képviselő-testület a jogszabályi 
változások ellenére nem vizsgálta felül a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
önkormányzati rendeletet. A rendelettervezetet véleményezésre és állásfoglalásra megküldték 
a Kormányhivatal, illetve a megfelelő hatóságok felé. A rendeletmódosítással egyidejűleg 
felülvizsgálatra került a Zöld Bicske Nonprofit Kft. és Bicske Város Önkormányzata között 
létrejött közszolgáltatási szerződés, amelyről határozatban kell dönteni. A szerződés 
tartalmához igazodtak, és a rendelettel egyidejűleg ezt is elfogadni szükséges. A napirendi 
pontot két bizottság, a Gazdálkodási Bizottság, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottság is tárgyalta. Átadja a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemény 
ismertetésére. 
 
Bárányos József: örökös téma a szemétszállítás Bicskén. Két adatot megoszt a 
nyilvánossággal. Egyik adat, hogy kötelező közszolgáltatásról van szó, de a bicskei 
háztartások 80 %-a rendelkezik csak érvényes közszolgáltatási szerződéssel. Másik probléma, 
hogy a megkötött szerződések közül 780 olyan háztartásról van tudomásuk, ahol a lehető 
legkisebb mennyiség kerül szerződésben megkötésre, ami 30 liter. Bevezetésül mindezt azért 
mondta el, hogy indokolja azokat a bizottsági javaslatokat, amelyek a közszolgáltatási 
szerződés módosítására vonatkoznak. Egyrészről gondoskodni kell arról, hogy Bicske minden 
családjában, háztartásában megvalósuljon a közszolgáltatás. Az önkormányzat érdekeit is 
figyelembe kell venni, hiszen a Zöld Bicske Nonprofit Kft. Bicske város 100 %-os 
tulajdonában van. Olyan döntéseket javasolnak a testület elé terjeszteni, amely ezeket az 
érdekeket együttesen tudja képviselni.  
A következő módosító javaslatokat teszik: 

- Áldatlan állapot a közterületeken, illetve a külterületeken elhagyott hulladékok 
helyzete. Javaslatuk, hogy a hulladék elszállításának megoldására lehetőség lenne a 
szerződésben, a közszolgálati szerződésbe való beépítésre is, de ezt egy külön 
megállapodás keretében szeretnék rögzíteni a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel. Arra 
hatalmaznák fel polgármester urat, hogy 2016. január 31-ig kösse meg ezt a külön 
megállapodást, úgy, hogy a januári sorsos képviselő-testületi ülésen erről a döntés 
megszülessen. Ettől a döntéstől azt remélik, hogy a külterületeken, illetve Bicske 
belterületein egyrészt az illegális szemétlerakók, másrészt az elhagyott hulladékok 
lerakása nem történik meg, és ezzel hozzájárulnak a környezet kulturáltabbá tételéhez. 

- Másik komoly probléma, hogy a külterületeken, a zártkertekben lehet, hogy már több 
száz család is lakik. Az ő esetükben javaslatuk, hogy az ottani szemétgyűjtés is 
rendszeres begyűjtő autóval kerüljön megoldásra. Természetesen a szükséges 
szerződések megkötését is eszközölni kell a szolgáltatást igénybevevők között. 

- Harmadik fontos javaslat, amelyben az egyedül élő bicskeieket szeretnék továbbra is 
támogatni. Az ő esetükben továbbra is megmaradjon a 30 literes szemétszállítási felső 
határ. Igazgató úr arról adott tájékoztatást, hogy a 30 liter reális. A környező 
településeken a kiszámított mennyiség 27-32 liter között van. Úgy gondolja, hogy 
ezen nem szeretnének változtatni. Kérik azt, a hivatal dolgozza ki annak módját, 
hogyan lehetne nyilatkozatot kérni ezektől a polgártársaktól, hogy továbbra is 30 
literes díjért vehessék igénybe ezt a szolgáltatást. Lehet, hogy ez nem hivatali feladat 
lesz, hanem a szolgáltatóé. Erre a választ meg fogják keresni. A többiekkel megfelelő 
módon kell eljárni, akiknek 30 literes szerződése van és ketten, hárman, négyen, öten 
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laknak egy házban. A díjat becsülettel fizető városlakókkal szemben nem tisztességes 
ez a magatartás. 

 
Pálffy Károly: a Képviselő-testület januári soros ülésére visszakerül az ügy és addig a 
tárgyalásokat lefolytatja a Zöld Bicskével. A döntés akkor fog megszületni. Úgy kivitelezhető 
a 30 literes igazolás, hogy az ingatlanban egyedül élő lakosok az önkormányzathoz fordulnak 
igazolásért, hogy egyedül élnek és az önkormányzat tudja kiadni az igazolást számukra, ami 
kapcsán meg tudják kötni a szerződésüket. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk hasonlóan a Gazdálkodási Bizottság által 
megfogalmazottakhoz, támogatja a javaslatot. A bizottság javasolja, hogy az egyedül élők 
vonatkozásában maradjon meg a 30 literes gyűjtőedény, és ez kerüljön be a tervezetbe. A 
bizottságnak volt egyéb felvetése is, amely szerint lehetséges-e egy ingatlanon bejegyzett több 
telephely vonatkozásában meghatalmazást adni, ha egy ingatlant többen bérelnek a 
szemétszállítási megbízásra. Ezzel kapcsolatban kéri a hivatal állásfoglalását, hogy ezzel 
kapcsolatban az érintetteket tájékoztatni tudják. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót dr. Bourgla Ossamah 
képviselőnek. 
 
Dr. Bourgla Ossamah: a 30 literes edénnyel, az egyedülállókkal, egyedül élőkkel 
kapcsolatban aggálya van. Be van-e jelentve, vagy nincs valaki. Gyerekét egyedül nevelő több 
olyan szülő van, akinek gyereke egyetemen tartózkodik, jön és megy. Oda van bejelentve. 
Nem lehet, hogy a hivatal megnézi, ki van oda bejelentve, és ez alapján dönti el, hogy egy 
személy él ott vagy ketten, hárman. Legyen egy kis mozgástere a hivatalnak. Ha valaki 
egyedül él, de más is be van jelentve a lakásba, de az a személy nem lakik ott, neki is lehessen 
egyedülállóként igazolást kiadni.  
 
Pálffy Károly: úgy gondolja, hogy csak jogszabályi lehetőségek mentén lehet egy ilyen 
igazolást kiadni. Jegyző úr a pontos menetet ismertetni fogja. 
 
Dr. Révész Zoltán: a Ket. pontosan rögzíti, hogy a hatósági bizonyítvány milyen tények 
alapján kerülhet kiállításra. Az alapfeltétel a hatósági nyilvántartás. Esetükben a 
lakcímnyilvántartás adata. Nem zárja ki a jogszabályi lehetőséget, hogy különböző bizonyítási 
eljárás lefolytatásra kerüljön. Figyelembe tudja venni az ügyfél nyilatkozatát, egyebeket. A 
Ket. az eljárást pontosan szabályozza. 
 
Pálffy Károly: megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármesternek. 
 
Bálint Istvánné: képviselő úr által felvetett probléma megoldódott, mert távoli város 
egyetemére járó gyermeknek kell tartózkodási címet kérni és a nyilvántartásban szerepel. Ez 
igazolja, hogy nem tartózkodik otthon. 
 
Dr. Bourgla Ossamah: az állandó lakcímet nézik, de köszöni a választ. 
 
Pállfy Károly: több hozzászólás nem hangzott el, ezért a bizottsági módosító javaslatokkal 
együtt teszi szavazásra a határozati javaslatot. 
 
A napirendhez több 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 
353/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásával összefüggő kérdésekről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Bicske Város Önkormányzata és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. között létrejött 
közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat mellékletében foglalt szerződés 
módosítás szerint elfogadja azzal, hogy  

a. közszolgáltatási szerződés 3.1. pontja és 3.10. pontja egészüljön ki 30 literes 
gyűjtőedény használatának lehetőségével, 

b. A közszolgáltatási szerződés egészüljön ki egy 3.13. ponttal az alábbiak 
szerint: 

„A közszolgáltató Bicske Város külterületein a hulladék szállítását és gyűjtését 
a jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező begyűjtő gépjárművel 
látja el.” 

c. A közszolgáltatási szerződés módosítása 2015. december 10. napján lép 
hatályba. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Zöld Bicske Kft.-vel kötendő külön megállapodásban 
kerüljön szabályozásra a közterületen elhagyott hulladék elszállítása, 

3. javasolja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet rendelet-tervezet 7. § (1) bekezdése egészüljön ki egy a) ponttal, a 30 literes 
gyűjtőedény használatával. 

Határidő: 2015. december 5. 
Felelős: Polgármester 

Pálffy Károly: kéri, aki a rendeletet elfogadja, 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 
23/2015. (XII. 02.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirend: 
A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a Kormányhivatal kérésére került ismételten a Képviselő-testület elé a 
rendelet. A rendelettervezet a korábbi rendelet bevált és működő értékeinek megőrzésével, a 
szükségtelen részek elhagyásával készült, a Kormányhivatal véleményeivel együtt beépítésre 
kerültek a jogszabályi változások. A rendelettervezethez módosító javaslatok érkeztek a 
bizottságok részéről. Kéri a bizottsági elnököktől a bizottsági vélemények ismertetését. 
Mindhárom bizottság tárgyalta. Elsőként a Humánerőforrások Bizottság elnökének adja meg 
a szót.  
 
Sulyokné Guba Judit: bizottságuknak volt kiegészítő javaslata a rendeletalkotással 
kapcsolatban: 

- A kerti hulladék égetését a március 1-jétől november 31-ig tartó időszakra javasolja. A 
téli időszakban véleményük szerint a kerti hulladékok égetése nem indokolt. 

- A köztisztasággal, égetéssel kapcsolatos információk honlapra, újságba való 
kerüljenek be. A lakosságot a lehető legszélesebb körben kell tájékoztatni a rendelet 
tartalmáról. 

- A síkosságmentesítéssel kapcsolatos információkról hangzott el javaslat. Felolvasva 
ismerteti a rendelet egy mondatát: „A hó eltakarítást és a síkosság elleni védekezést 
szükség szerint a biztonságos közlekedés követelményeinek megfelelően a 
környezetvédelmi előírásoknak és az útburkolat megóvásának figyelembevételével 
kell elvégezni. Környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagokat, tehát 
fűrészpor, homok, faforgács, bazalt és dolomitzúzalékot lehet használni. Tehát nem 
sót. Máté János képviselő úr felvetése fogalmazódott meg, hogy az érintett 
kereskedőknek ez a tartalom eljuttatásra kerüljön. Ne csak sót lehessen vásárolni az 
adott kereskedelmi egységben. 

 
Pálffy Károly: megadja a szót Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnöknek. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: a Humánerőforrások Bizottsághoz hasonlóan bizottságuk is 
támogatta a kerti hulladékégetés tilalmát. Újabb felvetés került be a javaslatba Dr. Bourgla 
Ossamah képviselő úr részéről, hogy július 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakra is 
kiterjesztésre kerüljön az égetési tilalom. A nyári időszakban is hasonló problémákat vet fel a 
légszennyezettség. A bizottsági ülésen jelen volt egy szakember, egy tűzoltó. Ő elmondta, 
hogy a Mezőgazdasági Minisztérium ad ki állásfoglalást a nyári tűzgyújtási tilalomról, de 
csak abban az esetben, ha az időjárási tényezők alátámasztják, vagyis tartós szárazság, 
csapadékmentes időszak van. Ezért bizottságuk támogatta a javaslatot. 
 
Pálffy Károly: megadja a szót a Gazdálkodási Bizottság elnökének. 
 
Bárányos József: bizottságuknak is ugyanez a véleménye. Tehát december 1. és március 1. 
között ne lehessen kerti hulladékot égetni. A lakosság felé fordított megfogalmazást javasol. 
A lakosság felé úgy kerüljön megállapításra, hogy mikor lehet kerti hulladékot égetni. 
Március 1-jétől november 30-ig lehetséges ez. Elfelejtették a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási rendelettel kapcsolatban megemlíteni, hogy bekerül a rendeletbe az évenkénti 
kétszeres ingyenes zöldhulladék-szállítás, amelytől azt remélik, hogy az égetési kényszert 
nagymértékben csökkenteni fogja. A rezsicsökkentés ellenére több háztartás visszatért a 
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szilárd tüzelőanyagokhoz. Lakossági észrevételeket is figyelembe véve kérik, hogy a 
Képviselő-testület támogassa a téli tűzgyújtási tilalmat. Maga részéről a nyárit is tudja 
támogatni, mert az esetek 90 %-ában egyébként is tűzgyújtási tilalom van a két hónapra, 
hiszen a nyári kánikula ezt meg is követeli. 
 
Pálffy Károly: alpolgármester asszonynak, majd dr. Bourgla Ossamah képviselő úrnak adja 
meg a szót. 
 
Bálint Istvánné: olyan megfogalmazás kell a rendeletbe, hogy a lakosság is értse. Ne az 
kerüljön megfogalmazásra, hogy mikor nem lehet égetni, hanem, hogy mikor lehet. 
 
Dr. Bourgla Ossamah: a tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik a város belsejére. A tűzoltók 
tájékoztatást adtak, amikor tűzgyújtási tilalom van, azt jelenti, hogy a külterületeken, 
erdőkben nem lehet tüzet gyújtani, de az udvarokban lehet. Tehát ilyenkor is szabad az égetés 
belterületen. Időnként nyáron meg lehet fulladni a nagy kánikulában Bicskén, amikor valaki 
meggyújtja a kerti hulladékot. Javasolja a lakosságnak szabad levegőhöz jutását biztosítani, 
azzal, hogy a legnagyobb melegekben, július 1-jétől augusztus 30-ig határozatban tiltsák meg 
a tűzgyújtást. Abban az időszakban legyen az egyik ingyenes hulladékszállítás. Ne érezzék 
szükségességét a tűzgyújtásnak. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: hozzászólási szándékát jelzi. 
 
Pálffy Károly: megadja a szót. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: emlékezete szerint országos tűzgyújtási tilalomkor a város 
belterületére is vonatkozik, nemcsak a külterületre. 
 
Pálffy Károly: ha valaki felelősen gazdálkodik saját kertjében, annak érdekében, hogy a 
kertje minél inkább termelő kert legyen, ahhoz elsősorban a komposztálást fogja választani. A 
hulladékszállítási rendeletbe, közszolgáltatási szerződésbe bekerült, hogy évente két 
alkalommal ingyenesen elszállításra kerül a zöldhulladék. Ettől vár olyan pozitív hatást, hogy 
jelentős mértékben csökkeni fognak a kerti égetések. Személy szerint maximum egy napban 
korlátozná összességében a kerti égetések lehetőségét. Annak érdekében, hogy ne egy-egy 
napot terheljenek, illetve a lakosság munkarendjéhez tudják igazítani az égetést, 
meghatározásra került, hogy mit lehet égetni. Nagy füstöt nem lehet keletkeztetni, ha 
megfelelő gondossággal járnak el a lakosok. Bizottsági véleményeket javasolja figyelembe 
venni. Megadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek. 
 
Dr. Révész Zoltán: külterületen határozza meg a Katasztrófavédelem a tűzgyújtási tilalmat, 
amikor ennek szükségességét látja. Belterületen fő szabály szerint tilos hulladékot, avart 
égetni. Erre ad egy olyan lehetőséget a jogszabály: „kivéve, ha a jogszabály másként 
rendelkezik,„ az önkormányzati rendelet jogszabály -, a testület dönthet úgy, hogy általános 
szabálytól eltérően bizonyos időszakokban mégis lehetőséget biztosít az égetésre. Jelen 
esetben az előterjesztésben szerepel. 
 
Sulyokné Guba Judit: szavazást megelőzően kérdezi, a július 1-jétől augusztus 31-ig tartó 
égetési tilalomról is szavazás történik? Tehát ne lehessen nyáron égetni? 
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Pálffy Károly: külön szavazásra fogja bocsátani a javaslatot, hogy a nyári időszakban 
lehessen, vagy ne lehessen égetni. Kéri a testületet, hogy döntsön a kérdésben. A másik, 
március 1. november 31. közötti időszakot is szavazásra bocsátja. 
Aki azt támogatja, hogy a nyári időszakban, az említett két hónapban lehessen égetni, 
szavazzon. 
 
Dr. Bourgla Osssamah: lehessen, vagy ne lehessen? 
Pálffy Károly: aki azt támogatja, hogy ne lehessen égetni, szavazzon. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 6 tartózkodás 
 
Sulyokné Guba Judit: jelzi, hogy igennel szavazott. 
 
Pálffy Károly ismételten kéri a szavazást, mert nem jól számolt. Aki azt támogatja, hogy a 
nyári időszakban ne lehessen égetni, kéri, hogy 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: 4 igen, 1 nem, 6 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
354/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával összefüggő 
rendelkezésekről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a köztisztaságról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezethez tett azon módosító javaslatot, amely szerint július 1-től 
augusztus 31-ig (nyári időszakban) ne lehessen kerti hulladékot égetni. 
 

Határidő: 2015. december 5. 
Felelős: Polgármester 

Dr. Bourgla Ossamah: már 11-en vannak. 
 
Pálffy Károly: 11-en vannak, mert időközben Németh Tibor képviselő úr megérkezett. Aki 
azt támogatja, hogy március 1-jétől november 30-ig lehessen égetni, kéri, hogy 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: 9 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
355/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a köztisztaságról szóló 
önkormányzati rendelet- tervezethez tett azon módosító javaslatot, mely szerint kizárólag 
március 1. és november 30. között legyen lehetőség a kerti hulladék égetésére.  
 
Határidő: 2015. december 02. 
Felelős:  polgármester 
 
 
Pálffy Károly: a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. Aki egyetért a rendelettel, a már 
elfogadott határozattal, kéri, hogy jelezze. 
 
A napirendhez több 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: 9 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2015. (XII.2.) rendelete 

a köztisztaságról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

6. Napirend: 
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti körzetek megállapításáról szóló rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: az ügyeleti ellátásban érintett önkormányzatok jóváhagyólag véleményezték a 
rendelet-tervezetet. A rendelet úgynevezett megállapító rendelet, az ügyeleti rendszerben 
résztvevő települések felsorolása a funkciója. A rendelettervezetet a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság elnökétől a bizottsági vélemény 
ismertetését. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk támogatta az előterjesztést. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért kéri a szavazást. 
Kéri, aki támogatja a rendelet megalkotását, jelezze. 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 

a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeleti körzetek megállapításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
7. Napirend: 
A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a Fejér Megyei Kormányhivatal írásban javasolta, hogy rendeletet szükséges 
alkotni a kiadások közpénzen történő teljesítésének szabályairól. A rendelettervezet célja a 
beszerzések és szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél előnyben részesítve a készpénzkímélő 
módok alkalmazását, a készpénzes kifizetések eseteinek meghatározását. A Gazdálkodási 
Bizottság, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottsági 
elnököktől a bizottsági vélemények ismertetését. Megadja a szót. 
 
Bárányos József: bizottságuk egyszerű döntést hozott. Egyhangúan támogatja az 
előterjesztést. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk hasonló módon támogatja az előterjesztést. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Jelentkezés hiányában kéri a szavazást. 
Kéri, aki egyetért, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
26/2015. (XII.2.) 

önkormányzati rendelete 
a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
8. Napirend: 
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly: a rendelet megalkotása azért szükséges, mert az illetménykiegészítést minden 
évre vonatkozóan kell megállapítani. Az illetménykiegészítés folyamatosan, minden évben 
tervezésre kerül a költségvetésben. Fenntartása hozzájárul, hogy a köztisztviselők illetménye 
versenyképes maradjon. A Gazdálkodási Bizottság, valamint a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kéri a bizottságok elnökeitől a 
bizottsági vélemények ismertetését. A Gazdálkodási Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
Bárányos József: bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk is támogatta az előterjesztést. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Jelentkezés hiányában kéri a szavazást. Aki 
egyetért vele, kéri, hogy 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 
27/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
9. Napirend: 
Az intézményi gazdálkodási feladatok integrációjának tapasztalatairól  
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a Képviselő-testület határozatban előírta, meg kell vizsgálni, hogy milyen 
tapasztalatokkal jár, hogy az egyes intézményekben a gazdálkodási feladatok a Polgármesteri 
Hivatalhoz kerültek. Két javaslat érkezett: egyik a Bicskei Egységes Művelődési Központ és 
Könyvtártól és a másik a Kapcsolat Központtól, amelyek a határozati javaslatba beépítésre 
kerültek. Valamennyi bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kéri a bizottságok elnökeitől a 
bizottsági vélemények ismertetését. Elsőként a Humánerőforrások Bizottság elnökének, ezt 
követően a Gazdálkodási Bizottság elnökének, majd a Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
Sulyokné Guba Judit: bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
Bizottsági vélemény külön nem fogalmazódott meg. 
 
Bárányos József: bizottságuk a határozati javaslatba beépített javaslatokkal együtt 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk is egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkező. Kéri a szavazást. Aki 
egyetért a határozati javaslattal, kéri, hogy jelezze. 
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A napirendhez több 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 
356/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: az intézményi gazdálkodási feladatok integrációjának tapasztalatairól 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Gazdasági Szervezet, a Bicske 
Városi Konyha, a Bicske Városi Óvoda az intézményi gazdálkodási feladatok integrációjának 
tapasztalatairól szóló megállapításait tudomásul veszi és megállapítja, hogy a Bicskei 
Gazdasági Szervezet, a Bicske Városi Konyha, a Bicske Városi Óvoda intézményi 
gazdálkodási feladatok integrációja vonatkozásában intézkedést tenni nem kell. 

A képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 
intézményvezetője által megfogalmazott tapasztalatokat tudomásul veszi és javasolja az 
intézményvezetőnek, hogy egy kijelölt személy szedje be a térítési díjakat és a beszedett 
bevételt a bankba befizesse. 

A képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője 
által megfogalmazott tapasztalatokat tudomásul veszi és javasolja, hogy a Bicskei Egységes 
Művelődési Központ és Bicske Város Önkormányzata között létrejött együttműködési 
megállapodás az alábbiakban módosuljon: 

1. a 14. oldal 6. bekezdése „Az intézmény pénztárosai” helyett „Az Intézmény 
pénztárosa” mondatra módosul, 

2. a 7. oldal 3. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az önkormányzati intézmény kormányzati funkciói tekintetében az éves 
költségvetésben tervezett kiadások teljesítésére az intézményvezető vállalhat 
kötelezettséget. A tárgyévet követő év költségvetésének elfogadásáig az 
intézményvezető az adott rendezvény vonatkozásában beszedett saját bevételek 
terhére kötelezettséget.” 

3. A 14. oldal 10. bekezdésében található „Az Intézmény házipénztárának általános 
nyitvatartási rendje” szakasz szerdai napra vonatkozó nyitva tartása 10 órától 18 
óráig tartó nyitva tartásra módosul, 

4. a 15. oldal 4. bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
„A Művelődési Központ az éves rendezvényterv alapján rendezvényenként szigorú 
sorszámozású belépőjegyeket állít ki. A központ jegynyilvántartás vezetéséért az 
igazgató felel. A használatra kiadott jegyek nyilvántartásáért, az általa lefolytatott 
értékesítésért, elszámolásáért a pénztáros felelős.” 

5. a 15. old. 6. bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
„Az intézmény szigorú számadás alá vont nyugtatömböt használ az egyéb bevételei 
beszedéséhez. Az intézmény minden hónapban 10 naponta köteles pénztárzárást 
végezni, és naponta elszámolni a bevételeivel, kiadásaival és a nyugtatömb 
felhasznált tőpéldányaival az Intézmény házipénztárába. A betelt szigorú 
számadású nyugta és készpénzfizetési számlatömböket, a belépőjegyek kivételével 
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vissza kell szolgáltatni a Központi készletbe, ahol a jogszabályban előírt ideig 
megőrzésre kerül.” 

6. 15. oldal 1. bekezdése a következőkben módosul: 
„Az Intézmény a megkötött szerződés egy példányát haladéktalanul továbbítja a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodája részére. Az iroda 
munkatársa a szerződésben foglalt feltételek szerint számláz a bérbevevő felé. Az 
átutalásos számlát a Pénzügyi és Költségvetési Iroda postázza az érintett 
részére.” 

A képviselő-testület javasolja a Bicskei Polgármesteri Hivatal jegyzőjének, hogy a Bicskei 
Egységes Művelődési Központban dolgozó pénztáros munkaköri leírását aktualizálja. 
 
Határidő:  2015. december 10. 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

 
 
10. Napirend: 
Az ebrendészeti telep áthelyezéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: az elmúlt hónapokban többször felmerült, kinyilvánításra került, azon 
szándékuk, hogy a Bicskei Gazdasági Szervezet udvaráról szeretnék a gyepmesteri, 
ebrendészeti telepet elhelyezni. Jelenleg van még egy korlátja az áthelyezésnek, a HÉSZ 
elfogadása. Az új telephelyet a HÉSZ korlát miatt nem lehetett kialakítani. A Képviselő-
testület egyéb kérdések megvizsgálását is kérte a hivataltól. Kéri a bizottságok véleményét. A 
Gazdálkodási Bizottság, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. 
 
Bárányos József: bizottságuk egyetért polgármester úr által elmondottakkal, amely szerint 
ezt az állapotot minél előbb meg kell szüntetni. Sajnos a szabályozók időkénként 
közbeszólnak, így december 31-ig sajnos nem sikerült az ebtelep áthelyezése. Kérik, hogy a 
januári soros testületi ülésre az általuk kért információk álljanak rendelkezésre a döntés 
meghozatalához. Természetesen csak abban az esetben, ha a testület ezt támogatja.  

- Első kérésük, hogy konkrét kalkuláció készüljön arról, hogy mennyibe kerülne az 
ebrendészeti telep kialakítása, ha saját ingatlanon, saját üzemeltetetésben látnák el a 
feladatot. Nemcsak a telep kialakítását, hanem a potenciális üzemeltetési költségeket 
is szeretnék látni még a 2016. évi költségvetés elfogadását megelőzően.  

- Második variáció, megvizsgálni annak lehetőségét, hogy együttműködési 
megállapodásban lenne lehetőség, hogy más településen működő ebrendészeti telep 
lássa el ugyanezt a feladatot.  

- Harmadik lehetőség, van-e olyan piaci szereplő, aki befektetést, fantáziát lát ilyen 
telep létesítésében, szerződéssel való üzemeltetésében.  

 
Pálffy Károly: a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság is tárgyalta. Elnök asszonytól kéri 
a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottság véleménye, hogy a Gazdálkodási Bizottság 
megállapításaival együtt támogatja az előterjesztést. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. megadja a szót dr. Bourgla Ossamah 
képviselő úrnak. 
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Dr. Bourgla Ossamah: nemcsak pénzt kell nézni, hanem azt, hogy a jelenlegi állapottól 
emberek szenvednek. Ne csak az anyagi veszteséget számolják, hanem azt, hogy számos 
bicskei polgár jelenleg szenved. Az ő szenvedésükön tudnak enyhíteni egy kis ráfordítással. 
Mindenképpen érdemes meglépni az áthelyezést. Ne csak a kalkulációt, hanem a szándékot 
szeretnék a határozati javaslatban rögzíteni, hogy mindenképpen ki kell költöztetni. 
Valamilyen kötelezvényt tegyenek magukra nézve, hogy a jelenlegi állapot nem maradhat 
tovább. 
 
Pálffy Károly: megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármesternek. 
 
Bálint Istvánné: képviselő úrtól kérdezi, hogy mostanában járt-e bent az ebrendészeti 
telepen? 
 
Dr. Bourgla Ossamah: nem járt, csak sok panasz van folyamatosan. 
 
Bálint Istvánné: járt bent az ebrendészeti telepen? 
 
Dr. Bourgla Ossamah: nem járt. Pálffy Károly polgármestertől kérdezi, hogy válaszolhat-e? 
Betegei vannak ott, akik folyamatosan panaszkodnak, hogy rengeteg patkány, rágcsáló van az 
udvarukban az ebteleptől. 
 
Bálint Istvánné: ezért tette fel a kérdést. 
 
Dr. Bourgla Ossamah: az ebrendészeti telepen nem járt, mert semmi dolga nincs ott. A 
lakossággal találkozva ők mesélnek. 
 
Bálint Istvánné: képviselőként nyugodtan bemehetne és megnézhetné azokat a 
körülményeket, hogy az elmúlt hónapokban komoly változások történtek. Azt gondolja, attól 
komolyabb változásra nem sok minden mutat, hogy arra panaszkodnak, hogy patkány van a 
területen, de az idén már kiírásra került az ebrendészeti teleptől nem messze egy házra, hogy 
„dióbél eladó”. Ha ott patkány lenne, valószínű a dióbelet a patkány megenné. A köztisztasági 
előírásoknak megfelelően is igyekszik az ott működő egységben rendet tartani. Úgy gondolja, 
hogy a zajmentesség is valamilyen formában rendeződött. Ezt ebben a körben visszautasítja. 
A Gazdasági Szervezet vezetője szívesen fogadja a környéken élőket és bemehetnek, 
körülnézhetnek, hogy mi van ott. 
 
Dr. Bourgla Ossamah: úgy értse, hogy minden rendben van? 
 
Bálint Istvánné: a „minden rendben” felé tart az út, de a legnagyobb rend akkor lesz, ahogy 
képviselő úr is kérte, ha az ebrendészeti telep megvalósul. 
 
Dr. Bourgla Ossamah: alpolgármester asszony megnyugtatta, hogy minden rendben van. 
Akkor valószínűleg a lakosságból, ha valaki jön hozzá, és elmondja, hogy mi a problémája, 
akkor alpolgármester asszonyhoz fogja küldeni, mert azt mondta, hogy minden rendben van. 
 
Bálint Istvánné: nyugodtan mehetnek hozzájuk is és a Gazdasági Szervezethez is. 
 
Dr. Bourgla Ossamah: köszöni és tudomásul veszi, hogy minden rendben van. 
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Bálint Istvánné: köszöni. 
 
Pálffy Károly: az utóbbi időben az ebrendészeti telepen több alkalommal volt hatósági 
ellenőrzés is. Az ellenőrzések rendben találtak mindent. A működés szempontjából rendben 
van az ebrendészeti telep. A hatóság sem talált olyan nyomokat, hogy ott olyan rágcsálók 
lennének, amik veszélyesen bárkire is. Rágcsálót és nyomait sem találták. Elkötelezettek arra, 
hogy az ebrendészeti telepet onnan elhelyezzék. Ez nem szándék, hanem akarat. 
 
Sulyokné Guba Judit: erről szól az előterjesztést. 
 
Pálffy Károly: megadja képviselő úrnak a szót. 
 
Bárányos József: elnézést kér a másodszori hozzászólásért. Megerősíti, nem kérdés, hogy el 
akarják rakni onnan a telepet. Kéri képviselő urat, hogy ezt így tekintse. Az nem kérdés, hogy 
el akarják helyezni. Már csak a legmegfelelőbb formát kell megtalálni. Nem a legfontosabb 
szempont az ára, hanem a legfontosabb szempont a gyorsasága. Ha az üzemeltetése 
gazdaságos lenne, legegyszerűbb megoldás lenne szerződéskötés egy ebrendészeti teleppel, 
amely rendszeres időszakonként szükség szerint elszállítja ezeket az állatokat és kulturált 
emberi-állati elvárás szerint gondoskodik róluk. Ezzel egyik pillanatról a másikra meg lenne 
oldva a gond. Képviselő úrtól a javaslat támogatását kéri. A Képviselő-testület szándéka, 
hogy megfelelő megoldást találjon.  
 
Dr. Bourgla Ossamah: nem az a gond, hogy a dolgozók nem tesznek meg mindent. Arról 
van szó, hogy ott a helyszín alkalmatlan arra, hogy ebrendészeti telep jöjjön létre. Akárhogy 
igyekeznek, bármit megtesznek, sem a zajban nem tudnak megfelelni, semmi egyébben sem. 
Akaratukon, erejükön kívül sem lehet megfelelni. Arra szeretett volna rávilágítani, nem arra, 
hogy megfelelően dolgoznak-e vagy sem. Lényeg, hogy onnan el kell költöztetni a telepet. 
 
Pálffy Károly: el fogják költöztetni a telepet, de jogszabályi keretek miatt eddig ez nem volt 
lehetséges. Bízik abban, hogy még a decemberi időszakban bekerül a Képviselő-testület elé a 
Helyi Építési Szabályzat, és akkor elhárul minden olyan akadály, ami jogi akadályt gördített 
az ebrendészeti telep elhozatalától. 
 
Pálffy Károly: megadja a szót Igari Léna képviselőnek. 
 
Igari Léna: a 0121/6 hrsz ingatlan hol található? 
 
Pálffy Károly: a szennyvíztisztító telep mellett lévő terület, régen állatvásártér volt. Várostól 
elszeparáltan található az a terület. Olyan körülményeket kell teremteni, hogy a lakosságot ne 
zavarja az ebtelep. Kéri a szavazást. Aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze. 
 
A napirendhez több 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:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
357/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: az ebrendészeti telep áthelyezéséről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. az ebrendészeti telep áthelyezéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
2. felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a Bicske város közigazgatási területén történő 

áthelyezés ütem- és költségtervét, 
3. felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg az ebtelep áthelyezésének alternatívájául 

szolgáló alábbi lehetőségeket: 
a) más településen működő ebtelep üzemeltetőjével megkötött szerződés alapján 
miként láthatja el Bicske városa az ebteleppel összefüggő feladatokat, 
b)  Bicskén működő magánvállalkozás által felépített és üzemeltett ebtelep 
koncessziós szerződés alapján miként láthatja el Bicske városa az ebteleppel 
összefüggő feladatokat. 

 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: jegyző 

Pálffy Károly: természetesen a bizottsági javaslatokat is beleértették. 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő – rendelési ideje miatt – távozik az ülésről. A Képviselő-
testület létszáma 10 fő. 
 
Pálffy Károly: megállapítja, hogy 10-en folytatják a Képviselő-testület ülését. 
 
11. Napirend: 
Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a hivatal önkormányzati törvényből adódó kötelezettsége, hogy évente egy 
alkalommal beszámoljon a működésről. A beszámolót az egyes irodák készítették és jegyző 
úr fogalmazott meg elképzeléseket a hivatal 2016. évi terveivel kapcsolatban. Mindhárom 
bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kéri, hogy elsőként a Humánerőforrások Bizottság 
elnöke, majd a Gazdálkodási Bizottság elnöke, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottság elnöke ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Sulyokné Guba Judit: bizottságuk megtárgyalta a beszámolót. Az összegzésnél egy pontnál 
megakadtak. Rendezvényszervezési feladatok csökkentéséről, delegálásáról szólt az a pont. A 
Művelődési Központba kerülnének át az önkormányzati rendezvénnyel kapcsolatos feladatok, 
illetve ennek értelmében csökkennének a hivatali feladatok. Összességében tartalmasnak és 
kielégítőnek tartották a beszámolót és 5 fővel támogatták. 
 
Bárányos József: elnök asszony kimerítő tájékoztatásához nincs mit hozzátennie. 
Bizottságuk 4 igennel támogatta. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk is támogatta. 
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Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Elsőként alpolgármester asszonynak adja 
meg a szót. 
 
Bálint Istvánné: ahogy a Humánerőforrások Bizottság elnöke felvetette, szeretné kivetetni a 
rendezvényszervezési feladatok csökkentéséről szóló pontot. Van egy felépített, jól működő 
rendszer. Megtárgyalták a kérdést a frakcióval és úgy döntöttek, szeretnék, ha az eddigiek 
szerint működne tovább. Nagyné Szita Erzsébet intézményvezetővel beszélt. Vannak olyan 
területek, amelyeket az intézmény tud rendezni és van olyan, amiket az önkormányzat. 
Vannak olyan rendezvények, amihez az önkormányzat szükséges, mert az intézmény nem tud 
belefolyni. Pl.: Semmelweis Nap, testvérvárosi kapcsolatok. Ezért szeretné, ha a feladat az 
önkormányzatnál maradna. 
 
Pálffy Károly: intézményvezető asszony megszólíttatott, ezért megadja a szót. 
 
Nagyné Szita Erzsébet: a Humánerőforrások Bizottság ülésén néhány gondolatot fűzött az 
előterjesztéshez, amit szeretne megismételni most is. Intézményük és a Polgármesteri Hivatal 
között az elmúlt évek során nagyon jó partnerség, konstruktív együttműködés alakult ki, 
melyben mindkét intézmény azokat a feladatokat látja el, amihez ért. Intézményük a szakmai 
feladatokat, míg a Polgármesteri Hivatal a várospolitikai feladatokat látja el. Nem gondolja, 
hogy egy Pedagógus Nap, Semmelweis Nap kapcsán intézményük feladata lenne az, hogy 
kijelölje a városi rendezvény helyszínét, időpontját, eldöntsék, javasolják, hogy milyen 
formában, hogyan ünnepeljék meg a pedagógusokat, vagy az egészségügyi dolgozókat. 
Nehezen tudja elképzelni a kitüntetések átadási részét, mivel a kitüntetések mindig zárt ülésen 
dőlnek el. Úgy gondolja, hogy a meghívó kiküldése is önkormányzati feladat. Azt javasolja, 
hogy a városi rendezvények, a városi rangnak méltóan kerüljenek közösen megrendezésre 
továbbra is. Visszakanyarodva a jó együttműködésre, elmondja, hogy az önkormányzat 
részéről oroszlánrészt vállal alpolgármester asszony a szervezésben, az előkészítésben és a 
lebonyolításban is. Az elmúlt évek tapasztalata mutatta, hogy örömmel és szívesen teszi, 
aminek csak pozitív hozadéka van. Visszatekintve az elmúlt egy év rendezvényeire, nagyon 
sikeresek voltak a rendezvények. Szakemberként úgy látja, ez annak köszönhető, hogy többen 
összeülnek, sok ötlet, kreativitás valósulhat meg egy-egy rendezvény kapcsán. A testvérvárosi 
kapcsolatokat veszik alapul, ahol a forrás is az önkormányzatnál van. Azt kéri a Képviselő-
testülettől, hogy gondolja át a javaslatnak ezt a részét és az eddig kialakult, sikeres 
gyakorlatot ne változtassa meg. 
 
Pálffy Károly: megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármesternek. 
 
Bálint Istvánné: köszöni intézményvezető asszonynak a méltatást, de úgy gondolja, hogy 
nem egyedül az ő érdeme, hanem mindannyiuké: a Képviselő-testületé, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóié és a Művelődési Központ dolgozóié.  
 
Pálffy Károly: megadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek. 
 
Dr. Révész Zoltán: köszöni a bizottságok támogató véleményét a beszámolóval kapcsolatban 
Külön köszöni az előző napirendnél a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet 
támogatását. Szerepelt a beszámolóban, hogy céljuk a jelenleg meglévő szakemberállomány 
megtartása. Sajnos nem a legjobban megfizetett réteg a köztisztviselők állománya. Ütőképes 
csapattal szeretnének rendelkezni. A rendezvényszervezéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy a 
javaslatnak nem része, csak egy összegzés, egy megállapítás a beszámoló végén. Ilyen szinten 
módosítást nem igényel, az előterjesztés elkészült, a határozati javaslat további teendőket nem 
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irányoz elő. Jövő évi munka terezésekor figyelembe veszi ezt a javaslatot. Megjegyzi, hogy 
önkormányzati feladatról beszélnek. Az önkormányzat intézménye a Művelődési Ház. Önként 
vállalt feladatként látja el az önkormányzati feladatot. Nincs arról szó, hogy ezzel a javaslattal 
meg szerette volna fosztani attól a bizottságot és a Képviselő-testület attól, hogy a rendezvény 
szervezésében részt vegyen. Szigorúan a rendezvényszervezés szakmai részét javasolta volna 
delegálni az intézményhez, plakátkészítést, egyebeket. Egyéb stratégiai kérdéseket a 
bizottságok és a Képviselő-testület hozná meg. Erről van egy másik napirend is a mai ülés 
folyamán. 
 
Pálffy Károly: elsőként alpolgármester asszony felvetéséről kéri szavazni. Jegyző úr által 
említett módon, hogy nem kell ilyen szempontból tovább foglalkozni. Javasolja, hogy 
kerüljön ki a beszámolóból. Kéri, hogy erről szavazzanak, illetve ezzel együtt fogadják el a 
beszámolót. Kéri, aki támogatja, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
358/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
működéséről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy beszámoló VI. részéből (Összegzés) 
kerüljön törlésre az alábbi pont: 

„Rendezvényszervezési feladatok csökkentése, delegálása az erre a célra alapított 
önkormányzati intézménybe az önkormányzat felügyelete és irányítása mellett.”   

Határidő: 2015. december 5. 
Felelős: Jegyző 

12. Napirend: 
Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a társulások önkormányzati törvényből adódó kötelezettsége, hogy minden 
évben el kell fogadni egy beszámolót a munkájukról. A Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás, valamint a Kapcsolat Központ Társulás a beszámolóját megvitatta 
és elfogadta. A beszámolójuk a Képviselő-testület elé került kiegészülve a Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulás beszámolójával. A beszámolók szöveges és pénzügyi részből állnak. 
Mindhárom bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kéri, hogy a bizottságok elnökei ismertessék 
a bizottsági véleményt. 
 
Sulyokné Guba Judit: a társulások beszámolóját bizottságuk egyhangúlag elfogadta. 
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Bárányos József: hasonlóképpen szavazott a Gazdálkodási Bizottság is. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: szintén támogatta bizottságuk. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Jelentkezőt nem lát, ezért kéri, aki 
elfogadja Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás beszámolóját, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
359/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: beszámoló az önkormányzati társulások munkájáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske és Környéke Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: 2015. december 5. 
Felelős: Polgármester 

 
Pálffy Károly: aki a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás beszámolóját 
elfogadja, kéri, hogy 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 
360/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
 

Tárgy: beszámoló az önkormányzati társulások munkájáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: 2015. december 5. 
Felelős: Polgármester 
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Pálffy Károly: aki a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás működéséről szóló beszámolót elfogadja, kéri, hogy jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
361/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: beszámoló az önkormányzati társulások munkájáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő 
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja.  

Határidő: 2015. december 5. 
Felelős: Polgármester 

 
13. Napirend: 
Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény előírja, hogy a 
települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezeti 
állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer 
tájékoztatja a lakosságot. A beszámolót elkészítették, bizottságok tárgyalták. Elsőként a 
Humánerőforrások Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
Sulyokné Guba Judit: több szempont került felsorolásra, illetve tárgyalva, hogy a lakossági 
környezet milyen aspektusból vizsgálandó. Települési környezet tisztasága, hulladékkezelés, 
ivóvízellátás, stb. A bizottság a hulladékkezelést a hulladékhasznosítással kívánja 
kiegészíteni. Tehát ez is vizsgálandó szempont legyen. Tekintettel arra, hogy 
hulladékhasznosító is épül Bicskén. 
 
Pálffy Károly: a Gazdálkodási Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
Bárányos József: bizottságuk két kiegészítést javasol. Az első egy pontosítás, hogy kerüljön 
be az anyagba, hogy a heti rendszerességgel történik a hulladék elszállítása Bicske 
közterületéről. A másik javaslat nyitott kapukat dönget. Az illegális szemétlerakók 
megszüntetése a megoldandó feladatok közé kell, hogy kerüljön. Már beszéltek arról, hogy 
külön megállapodás keretében a Zöld Bicskével megpróbálják a feladatot megoldatni. 
 
Pálffy Károly: a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökének adja meg a szót. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: hasonlóan a Humánerőforrások Bizottsághoz, a 
hulladékhasznosításra vonatkozó bekezdés beépítését javasolják. 
 
Pálffy Károly: a Gazdálkodási Bizottság kérte, hogy kiegészítésre kerüljön a heti egyszeri 
hulladékszállítással a beszámoló. Személy szerint azzal kéri kiegészíteni, hogy évente kétszer 
zöldhulladék elszállítása, havonta pedig papír, illetve műanyaghulladék szelektív elszállítása 
történik meg. Megnyitja a napirend felett a vitát. jelentkezőt nem lát, ezért kéri, aki támogatja 
az előterjesztést, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
362/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a környezet 
állapotáról adott tájékoztatást tudomásul veszi azzal, hogy a tájékoztatóba kerüljön bele, hogy 
a Zöld Bicske Kft. ingyenesen  

1. évente két alkalommal a zöldhulladékot a hulladéknaptárban megjelölt időpontban 
elszállítja,  

2. a szelektíven gyűjtött papír és műanyag hulladékot havonta elszállítja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2016.december 15.  
Felelős: Polgármester 

 
14. Napirend: 
Beszámoló a tűz elleni védekezésről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a tűzoltó parancsnokok vagy kijelölt helyetteseik évente kell, hogy 
beszámoljanak a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 
képviselő-testületének a település tűzvédelemi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről, azzal kapcsolatos feladatokról. A magyar nyelv tűzvédelemről beszél, 
miközben a tűz megelőzése lenne a legfontosabb, azaz minél kevesebb tűzeset történjen. Ha 
már tűzeset történik, akkor minél kisebb kár keletkezzen. A beszámolót a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét a bizottsági vélemény 
ismertetésére. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk tagjai előtt beszámolt az illetékes megjelent 
képviselő. Köszönik a tájékoztatást, ahol a vonulások számától a káresetek, tűzesetek számát 
is megismerhették. Örömmel tájékoztathatja Bicske város lakosságát, hogy a helyi, az 
önkormányzati tűzoltóság, illetve a Katasztrófavédelem – már nem tűzoltóságként működő 
megelőző testület – illetékesei ellátják a feladatukat. Bizottságuk támogatta a beszámolót. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Jelentkezőt nem lát, ezért kéri, aki egyetért 
az előterjesztéssel, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
363/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Beszámoló a tűz elleni védekezésről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság Bicske tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2014.évi beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős:  polgármester 

 
 
15. Napirend: 
Beszámoló az önkormányzat 2014-2015. évi adóztatási tevékenységéről 
Előadó: polgármester 
 
Pálffy Károly: az év folyamán a Gazdálkodási Bizottság zárt ülésén a Hatósági Iroda 
beszámolt az önkormányzat az adókövetelések és adókövetelések alakulásáról. A beszámolót 
a Gazdálkodási Bizottság minden esetben elfogadta. Az előterjesztést a Gazdálkodási 
Bizottság, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Felkéri a 
bizottságok elnökeit a bizottsági vélemények ismertetésére. 
 
Bárányos József: bizottságuk támogatta az előterjesztést. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk is támogatta az előterjesztést. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát, illetőleg Ivanics Imréné képviselő 
asszonynak adja meg a szót. 
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Ivanics Imréné: el kell mondani, hogy az adócsoport nagy munkát végez annak érdekében, 
hogy a kintlévőségek behajtásra kerüljenek. Havonta látható az eredmény. Köszöni ezt a 
munkát. 
 
Pálffy Károly: kéri, aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
364/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2014- 2015. évi adóztatási tevékenységéről 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról szóló 2014. és 2015. évre 
vonatkozó beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2015. december 2. 
Felelős: Jegyző 

 
16. Napirend: 
Bicske Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: 2015. október 2-án került kihirdetésre a Magyar Közlönyben az új 
Közbeszerzési Törvény, melynek túlnyomó része 2015. november 1-jétől hatályos. Tekintettel 
az új jogszabályi környezetre, új közbeszerzési szabályzatot kell az önkormányzatnak is 
alkotnia. Az előterjesztésben szerepel, hogy érdemes egy állandó közbeszerzési bizottságot 
alkotni. Erre javaslatot szeretne tenni, így nem kell minden egyes közbeszerzés esetén külön 
dönteni. Jogi, közbeszerzési, pénzügyi és beruházás estén műszaki szakértelmet biztosító 
személyt kell meghatározni. Jogi szakértelemmel bíró személyre, dr. Kelemen Péterre tesz 
javaslatot. Közbeszerzési szakértelmet biztosító tagra dr. Incze Ádámot javasolja. Pénzügyi 
szakértelmet biztosító tagnak Molnár Enikőt javasolja. Építési beruházás esetén műszaki 
szakértelmet biztosító személynek Fábián Róbertet javasolja. A határozati javaslat a 
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító tagról, az adott beruházás sajátosságaihoz 
igazodóan, szükség esetén felruházza a polgármestert, hogy külön megbízási szerződéssel a 
megfelelő szakemberrel szerződést kössön. Kéri azokat a bizottságokat, amelyek tárgyalták az 
előterjesztést, ismertessék a bizottság véleményét. 
 
Bárányos József: bizottságuk támogatta. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk is támogatta az előterjesztést, a határozati javaslatot. 
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Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért kéri a szavazást. 
Aki egyetért vele, kéri, hogy 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 
Igari Léna: felhívja a figyelmet, hogy nem egyhangúlag fogadták el, mert ő nemmel 
szavazott. 
 
Pálffy Károly ismételten szavazásra bocsátja a javaslatot. Aki támogatja a szabályzatot, kéri, 
hogy 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: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
365/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja, 
2. jelen határozat hatálybalépésével a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
166/2015 (V.22) sz. határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
 
Pálffy Károly: a bírálóbizottság tagjaira tett javaslatot bocsátja szavazásra. 
 
A napirendhez több 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 
366/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzata közbeszerzési bírálóbizottságáról 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1. közbeszerzési bíráló bizottság állandó tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

− Dr. Kelemen Péter jogi szakértelmet biztosító tag, 
− Dr. Incze Ádám közbeszerzési szakértelmet biztosító tag, 
− Molnár Enikő pénzügyi szakértelmet biztosító tag, 
− Fábián Róbert építési beruházás esetén műszaki szakértelmet biztosító tag 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kbt. szerinti, a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelmet biztosító tagról, az adott beszerzés sajátosságaihoz igazodóan, szükség esetén 
külön megbízási szerződés megkötésével gondoskodjon. 
 
Határidő:  2015. december 10. 
Felelős: Polgármester 
 
 
17. Napirend: 
A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Kft. támogatási szerződésének módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Kft. 350 eFt vissza nem térítendő 
támogatást kapott esővédő-tető felszerelésére, játszóháznál nagyteljesítményű lombszívó 
beszerzésére, munkadíjra, szállítási költségre. A támogatási szerződés 2. pontja tartalmazza a 
fent nevezett eszközbeszerzésre vonatkozó támogatási összeg 2015.december 31-ig történő 
felhasználását. A támogatási összegből az előtetőt és a lombszívót akciós áron sikerült 
megvásárolni a Kft-nek. A felszerelést saját erőből oldották meg. A szállítást támogatási 
összegből valósították meg. A nevezett beszerzések értéke 207.956,- Ft, ami azt jelenti, hogy 
a támogatási összegből 142.044 Ft-os összeg megmaradt. A Kft. kérése, hogy a fennmaradó 
összeget energiatakarékos hűtőszekrény beszerzésére fordíthassa. Az előterjesztést a 
Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság elnökétől a bizottsági vélemény 
ismertetését. 
 
Bárányos József: bizottságuk örült, hogy ilyen jól sikerült ez a beszerzés és támogatja a 
vezető további elképzeléseit. Ezt kéri a Képviselő-testülettől is. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Jelentkezőt nem lát, ezért kéri, aki 
támogatja, hogy a maradvány pénzből, amit a Kft. megspórolt, hűtőszekrényt vásárolhasson. 
 
A napirendhez több 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 
367/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. támogatási szerződés 
módosítása 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. hozzájárul a 94/2015. (IV.29.) határozata alapján létrejött Támogatási szerződés 
módosításához, és a támogatási összeg fel nem használt részének - 142 044 - Ft 
felhasználásához. 

2. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit 
Kft.-val kötendő módosított támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő:  2015. december 10. 
Felelős: Polgármester 

 
 
18. Napirend: 
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési 
szabályzatának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője 
előterjesztette az intézmény SZMSZ-ét. Az önkormányzatnak, mint fenntartónak van 
lehetősége az SZMSZ-t jóváhagyni egyetértés esetén. Mindhárom bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. Kéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék véleményüket. Elsőként a 
Humánerőforrások Bizottságnak, mint szakbizottságnak adja meg a szót. 
 
Sulyokné Guba Judit: évente a testület elé kerül a Bicskei Egységes Művelődési Központ és 
Könyvtár SZMSZ-e, valamint a munkaterve. A munkatervét egyhangúlag támogatta 
bizottságuk. 
 
Bárányos József: bizottságuk is egyhangúlag támogatta. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk is egyhangúlag támogatta. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért kéri a szavazást. 
Aki egyetért a határozati javaslattal és jóváhagyja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és 
Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, kéri, hogy jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
368/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési 
szabályzatának felülvizsgálatáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egységes Művelődés Központ és 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

Határidő:  2015.december 2. 
Felelős: Polgármester 
19. Napirend: 
A kegyeleti közszolgálati szerződés felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: az önkormányzat tulajdonában áll egy halottasház, amely helyet ad a 
hűtőkamrának is. A temetők egyházi tulajdonban vannak, a halottasház üzemeltetése 
korlátozott kegyeleti közszolgáltatás keretében történik. Az üzemeletetést 2007 óta az Iharos 
Kft. végzi. A Képviselő-testület 200/2015. határozatával az Iharos Kft. üzemeltetési 
szerződését december 31-ig meghosszabbította. Ez a szerződés jár le most év végén. 
Javaslatot tettek, hogy 2016 évre is az eddigi üzemeltető kerüljön megbízásra. Arra való 
tekintettel is, hogy a szociális temetés és a rávonatkozó önkormányzati kötelezettségek 
bevezetésének 2017. január 1. napját követően van valószínűsége. Mindhárom bizottság 
tárgyalta az előterjesztést. Elsőként a Humánerőforrások Bizottság véleményének ismertetését 
kéri.  
 
Sulyokné Guba Judit: ez is olyan előterjesztés, ami évről-évre a testület elé kerül. A 
Gazdálkodási Bizottság ülésére a Humánerőforrások Bizottság ülését megelőzően került sor. 
Javasolták, hogy 3 évre történjen szerződéskötés az Iharos Kft-vel. A Humánerőforrások 
Bizottság egyhangúlag az előterjesztést is támogatta. 
 
Pálffy Károly: megadja a szót a Gazdálkodási Bizottságnak. 
 
Bárányos József: bizottságuk volt az ötletgazda. Nem olyan fajsúlyú kérdés, hogy évről-évre 
tárgyalni kell, ezért a bizottság javasolja, hogy 3 évre kerüljön a szerződés megkötésre. 
 
Pálffy Károly: a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság is tárgyalta. Megadja a szót. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk is ezt a véleményt támogatta. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért kéri a szavazást. 
Aki egyetért a bizottsági véleményekben megfogalmazottakkal, hogy 3 évre kerüljön 
megkötésre a szerződés, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
369/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában álló bicskei 1397/1 hrsz-ú ingatlan 
üzemeltetésére további 3 éves időtartamra, 2018. december 31-ig, a hatályos 
korlátozott kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal azonos feltételekkel 
köt szerződést az eddigi üzemeltetővel, az Iharos Kft-vel (2051 Biatorbágy, Ország út 
21/A). 

2. a használati díj mértékét 368.000,- Ft + Áfa/év mértékben határozza meg, 
felhatalmazza a polgármestert a korlátozott kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 

Határidő: 2015. december 10. 
Felelős:   Polgármester 

 
20. Napirend: 
A képviselői vagyonnyilatkozatok teljesítéséről és a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba való felvételéről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a Kormányhivatal iránymutatása szerint az önkormányzat SZMSZ szerinti 
illetékes bizottságának szükséges határozatot hozni az érintettek köztartozásmentes adózói 
adatbázisba történő felvételéről, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítését 
igazolniuk kell. A bizottsági elnök tájékoztatása alapján a testületnek a köztartozásmentes 
adózói adatbázisba - KOMA - való felvétel megtörténtéről és a képviselői 
vagyonnyilatkozatok teljesítéséről szóló határozatot kell hozni. Az előterjesztést a 
szakbizottság, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Átadja a szót a bizottság 
elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. Bejelenti, hogy minden 
érintett képviselő, illetve bizottsági tag a KOMA adatbázisába való felvételét igazoltan 
bejelentette, a vagyonnyilatkozatát határidőben benyújtotta. A bizottság tudomásul vette 
ezeket a tényeket. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Aki elfogadja a 
köztartozásmentes adózói adatbázisról szóló határozatot, 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 
370/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: A köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) való felvételről 
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A képviselő-testület a Város és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját a képviselőknek és a 
bizottságok nem képviselő tagjainak a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) 
történő felvételéről tudomásul veszi.  

Határidő:  2015.december 3. 
Felelős: Polgármester 
 
 
Pálffy Károly: kéri, aki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló határozati javaslatot 
elfogadja, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
371/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozat 

 
Tárgy: A képviselői vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A képviselő-testület a Város és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját a képviselőknek és a 
bizottságok nem képviselő tagjainak a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről 
tudomásul veszi.  

Határidő:  2015.december 3. 
Felelős: Polgármester 
 

 
21. Napirend: 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervéről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: az önkormányzat SZMSZ-e alapján a Képviselő-testületnek el kell fogadni 
éves munkatervet. A munkaterv tervezetét a jegyző állítja össze, majd a polgármester terjeszti 
jóváhagyásra a testület elé. Mindhárom bizottság tárgyalta a benyújtott javaslatot. Kéri, hogy 
a bizottságok ismertessék véleményüket. Elsőként a Humánerőforrások Bizottságát kéri. 
 
Sulyokné Guba Judit: bizottságuk egyhangúlag támogatta a munkaterv elfogadását. 
 
Pálffy Károly: a Gazdálkodási Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
Bárányos József: a bizottsági munka során felmerült az egyik képviselő részéről, hogy 
esetlegesen változtatásra kerüljön az Képviselő-testület ülésének időpontja. A bizottság nem 
tudta befogadni ezt a változtatást, így a testület felé sem javasolja elfogadásra. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk az előterjesztést támogatta. 
 
Pálffy Károly: ha jól értelmezi, a bizottság nem támogatta a képviselő-testületi ülés későbbre 
tételét, ami nem az előterjesztés része volt, hanem képviselői felvetés volt. Kérdezi, kinek van 
hozzászólása az előterjesztéshez? Nem lát hozzászólót. Kéri, aki támogatja az eredeti 
határozatot, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
372/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint 2016. évi 
munkatervét elfogadja. 

A képviselő-testület  

1. a szervezeti és működési szabályzatának értelmében szükség szerint, de legalább évi 8 
alkalommal, minden hónap utolsó szerdáján, 8.30 órakor ülésezik, és évente, július és 
augusztus hónapban munkaterv szerinti rendes ülést nem tervez, 

2. rendes üléseket megelőző héten a képviselő-testület bizottságai az alábbi rend szerint 
üléseznek: 
− szerda 9.00 óra Gazdálkodási Bizottság 
− hétfő (május hónapban kedd) 14.00 óra Humánerőforrások Bizottság  
− szerda 17.00 óra Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

3. elfogadott munkaterve alapján 2016. január 31. napjáig a bizottságok megalkotják 
saját éves munkatervüket. 

 
Határidő: 2016. január 31. 
Felelős: polgármester, bizottságok elnökei 

 
 
22. Napirend: 
Bicske Város Önkormányzat 2015. évi rendezvénytervéről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője 
előterjesztette a 2016. évi rendezvénytervét. A rendezvényterv tartalmazza az összes, előre 
látható rendezvényt. Év közben előfordulhatnak olyan rendezvények, amelyeket most még 
nem láthatnak előre, ezért változások, módosulások lehetnek benne. Az előterjesztést a 
Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta. Kéri a bizottság elnökétől a bizottsági vélemény 
ismertetését. 
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Sulyokné Guba Judit: az előzőekben tartalmilag már érintették a rendezvényterületet. A 
Művelődési Központ minden évben elküldi munkatervét elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
Ez a munkaterv az önkormányzati rendezvények beemelését is tartalmazza. Semmi rendkívüli 
nem történik. Az egészségesen kialakított munkamegosztás alapján fognak a jövőben is együtt 
dolgozni. Annyi módosítást kértek a határozati javaslatban, hogy januártól minden hónapban 
írásban kellene tájékoztatást adnia az intézményvezetőnek az ülést követő hónap tervezett 
rendezvényeiről, illetve a megelőző hónap rendezvényeiről. A gyakorlatban is így működik 
hosszú évek óta. Írásban tájékoztatást annyiban javasolják, hogy az „írásban” törölhető a 
határozati javaslatból. Aprólékosan, napról-napra tartalmazza a táblázat a Művelődési 
Központ minden rendezvényét. Szerepel benne az önkormányzatnak néhány állami 
rendezvénye is. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Aki a bizottság 
véleményével egyetértve támogatja a határozati javaslatot, kéri, hogy jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
373/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicskei Város Önkormányzat 2016. évi rendezvénytervéről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Város Önkormányzat 2016. évi 
rendezvénytervét elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a Bicskei Egységes Művelődés Központ és Könyvtár 
intézményvezetőjét, hogy 2016 januárjától minden hónapban tájékoztassa a 
Humánerőforrások Bizottságát a bizottsági ülést követő hónap tervezett rendezvényeiről, 
illetve számoljon be a Humánerőforrások Bizottságának az előző ülés óta eltelt időszak 
rendezvényeinek tapasztalatairól. 

 

Határidő:  2015.december 2. 
Felelős: Polgármester 

 
 
23. Napirend: 
Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. alaptó okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: sajnos Csörgöl Lajos tanár úr, aki a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagja volt, elhunyt, helyére kellene megfelelő 
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személyt delegálni. Kérdezi a bizottsági elnököktől, akik tárgyalták, a bizottsági ülésen 
született-e javaslat? 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: nem tárgyalta a bizottság. Helyesbít, tárgyalta, csak a következő 
javaslat született, hogy előbb kérdezzék meg a javasolt személyt és utána hozzon döntést a 
Képviselő-testület. Felmerült egy személy neve, de nem kaptak visszajelzést. 
Pálffy Károly: kéri, hogy ezt a napirendi pontot a következő testületi ülésre vigyék tovább. 
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
374/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának 
módosításáról 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron következő ülésén napirendre 
tűzi az előterjesztést.  

Határidő: 2015. december 8. 
Felelős: Polgármester 

24. Napirend: 
Bérleti díjakról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a Képviselő-testület minden évben, a gazdálkodási folyamatok 
figyelembevételével felülvizsgálja a tulajdonában lévő lakások, helyiségek és egyéb 
ingatlanok hasznosítása során alkalmazott díjakat, és azok mértékét. Az elmúlt években az 
önkormányzat nem változtatott az alkalmazott bérleti és használati díjakon, mert a fogyasztási 
árindex alakulása nem tette ezt szükségessé. A KSH adatai szerint az előző év azonos 
időszakához viszonyítva a fogyasztói árindex továbbra sem mutat emelkedést. A fentiek miatt 
javasolja, hogy a bérleti díjakat az idén is a jelenlegi szinten tartsák. Mindhárom bizottság 
támogatta a javaslatot. Kéri a bizottsági elnököktől a vélemények ismertetését. Elsőként a 
Gazdálkodási Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
Bárányos József: ugyanezek miatt az indokok miatt egyhangúlag támogatta a bizottság. 
 
Pálffy Károly: a Humánerőforrások Bizottság véleményét kéri. 
 
Sulyokné Guba Judit: bizottságuk is természetesen támogatta. 
 
Pálffy Károly: a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság véleményét kéri. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk is támogatta. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Aki támogatja, hogy a 
2016. évben a bérleti díjak ne változzanak, 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 
 
Pálffy Károly: ismételt szavazást kér, mivel egyben történt a szavazás. 
Aki az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálatát és azok szinten 
tartását elfogadja, kéri, hogy 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 
375/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálata 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott lakásbérleti 
díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2016. évben nem módosítja azokat, 
2) hatályban tartja az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 7/2005. 

(II. 15.) önkormányzati rendelet szerint megállapított egységárakat és feltételeket. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
 
Pálffy Károly: aki az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálatát 
elfogadja, támogatja, hogy ne kerüljenek változtatásra, 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 
376/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 
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Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálata 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott helyiségbérleti 
díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2016. évben nem módosítja azokat, 
2) hatályban tartja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 

megállapításáról szóló 45/2013. (II. 28.) képviselő-testületi határozat mellékletében 
megállapított egységárakat és feltételeket. 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
 
Pálffy Károly: aki az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak 
felülvizsgálatát elfogadja, és támogatja, hogy ne módosítsák az egységárakat, 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 
377/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálata 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott közterület-
használati díjakat, és  
 

1. úgy határoz, hogy 2016. évben nem módosítja azokat, 
2.hatályban tartja a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati 
rendelet 1. mellékletében megállapított egységárakat. 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
 
Pálffy Károly: aki az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak 
felülvizsgálatát elfogadja és az árak szinten tartását javasolja, jelezze. 
 
A napirendhez több 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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
378/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak 
felülvizsgálata 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott mezőgazdasági 
földbérleti díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2016. évben nem módosítja azokat, 
2) hatályban tartja a mezőgazdasági földbérleti díj megállapításáról szóló 488/2014. (X. 

10) képviselő-testületi határozat szerinti 1500,-Ft/AK árat.  
 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 

 
25. Napirend: 
Bicske Városi Óvodának munkatervéről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: az óvodai munkaterv meghatározza az óvodai nevelés évi rendjét. A 
munkaterv elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az Óvodaszék, az óvodai 
szülői szervezet, közösségi, Intézményi Tanács véleményét is. Az óvoda munkatervét 
benyújtotta, melyet mindhárom bizottság tárgyalt. Elsőként a szakbizottság, a 
Humánerőforrások Bizottság véleményét kéri. Megadja a szót. 
 
Sulyokné Guba Judit: 50 oldalas anyagról van szó, ami a gazdálkodástól a tárgyi 
fejlesztésektől a különböző munkaközösségek munkatervét is beolvasztja. Szépen, alaposan 
állította össze az intézményvezető asszony a Bicske Városi Óvoda munkatervét. Bizottságuk 
egyhangúlag támogatta azt. 
 
Pálfy Károly: a Gazdálkodási Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
Bárányos József: nem tárgyalták. 
 
Pálffy Károly: megállapítja, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság sem tárgyalta 
az előterjesztést. Hozzászólás hiányában felteszi azt szavazásra. Aki elfogadja az óvoda 
munkatervét, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
379/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicske Városi Óvodával összefüggő kérdésekről  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda 2015/2016 nevelési 
évre vonatkozó munkatervét –véleményezési jogkörében eljárva - jóváhagyja. 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
26. Napirend: 
Az óvodai játszóeszközök felújításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a Gazdálkodási Bizottságnak van módosító javaslata. Az óvoda a városhoz 
fordult, hogy az óvodák területén található, elsősorban fa játszóeszközöket vizsgálja felül, 
annak érdekében, hogy a felújításban az önkormányzat is működjön közre. Az 
előterjesztésben javasolják, hogy 2016 tavaszán gondoskodjon az óvodai játszóeszközök 
felújításáról. Játékok felújítására az óvoda 2016 évi költségvetésében 1,5 MFt-ot javasolnak 
tervezni. A Gazdálkodási Bizottság támogatta az előterjesztést. Felkéri a bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Bárányos József: az iskolai játszóterek karbantartásából és ellenőrzéséből kiindulva azt 
javasolja a bizottság, hogy akár a Zöld Bicske Kft-vel, akár más szolgáltatóval hosszú távú 
szerződés kerüljön megkötésre, amely egyrészt biztosítja a rendszeres karbantartást, a 
játszóeszközök balesetmentes használatát. Másrészt rájuk lehet bízni az auditálást is. Fontos, 
hogy a játszóeszközök folyamatosan a hatósági engedélyek birtokában legyenek. 
 
Pálffy Károly: intézményvezető asszonynak adja meg a szót. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: valószínűsíti, csak egy tévedésről lehet szó, hogy elnök úr a Zöld 
Bicskére gondolt és nem a Bicskei Gazdasági Szervezetre. Az előterjesztés azért született, 
mert a Kakas Óvodában egy időben telepített játékeszközökről van szó és fából készültek, az 
idejük a fa korhadása miatt lejárt. Itt van szükség, illetve más óvodaudvaroknál is 
előfordulnak hasonlóan egy időben készített eszközök. Nemcsak egy-egy elemről van szó, 
aminek karbantartása megoldható. Esetlegesen többletjavítás is volt. A javaslatot köszönik és 
a módosításokkal együtt a bizottság elfogadta és támogatta. 
 
Pálffy Károly: aki egyetért a javaslattal és elfogadja, kéri, hogy jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
380/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: az óvodai játszóeszközök felújításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. megbízza a Bicske Városi Óvoda vezetőjét, hogy az óvodai kültéri játszóeszközök 
felújítására, a felújítást követő – jogszabályban előírt – időszakos ellenőrzésére és a 
kapcsolódó szakértői díjakra a 2016. évi költségvetés tervezése során 1,5 millió 
forintot tervezzen a költségvetésében. 

2. felkéri a Bicske Városi Óvoda vezetőjét, hogy a költségvetés elfogadását követően 
üzemeltetőként azonnal intézkedjen a játszóeszközök felújításáról, az időszakos 
ellenőrzés elvégzéséről.  

3. felkéri a Bicske Városi Óvoda vezetőjét, hogy a felújítás és a játszótéri eszközök 
biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti ismételt 
használatbavételig a játszóeszközök használatának megakadályozásáról 
gondoskodjon. 

4. kéri hosszú távú szerződés megkötését az óvodai eszközök folyamatos karbantartására 
és auditálására.  
 

 
Határidő: 2016. március 15.  
Felelős: Polgármester 

27. Napirend: 
A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetésével összefüggő feladatokról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: már tárgyalta a Képviselő-testület korábban az előterjesztés tárgyát. A 
Társulás megszüntetéséről minősített többséggel kell határozni. A megszüntető okirat, 
valamint a Társulási Tanács és a képviselő-testületek döntései az Államkincstár részére 
kerülnek továbbításra, a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlése érdekében. A 
Kapcsolat Központ szakmai egységeként működik a Védőnő Szolgálat, amely Bicske, 
Alcsútdoboz, Csabdi, Óbarok tekintetében látja el a területi és iskolai védőnői feladatokat. A 
feladatok ellátásáról az érintett önkormányzatoknak kell megállapodni. Szintén meg kell, 
hogy állapodjon Bicske Város Önkormányzata és Csabdi Község Önkormányzata a Támogató 
Szolgálat további működtetéséről, amit a két településen lát el. Jelenleg még a Társulásban 
van a Kapcsolat Központ. A törvényi változások miatt kell, hogy megszűnjön. Az 
előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék 
véleményüket. Elsőként a szakbizottságnak, a Humánerőforrások Bizottság elnökének adja 
meg a szót. 
 
Sulyokné Guba Judit: egyhangúlag támogatták a határozati javaslatot. Javasolják 
polgármester urat felhatalmazni a megállapodások aláírására. 
 
Pálffy Károly: a Gazdálkodási Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
Bárányos József: bizottságukban ugyanez a döntés született. 
 
Pálffy Károly: a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk is az előterjesztést támogatta. 
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Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. jelentkezőt nem lát, ezért kéri a szavazást. 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kéri, hogy jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
381/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetésével összefüggő feladatokról 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete:  
 

1. elfogadja a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével kapcsolatos Megállapodást (határozat 
1. melléklete),  

2. elfogadja a Védőnői Szolgálat működéséről szóló Alcsútdoboz községgel, Csabdi 
községgel és Óbarok községgel kötendő megállapodást (határozat 2. melléklete), 

3. elfogadja a Csabdi községgel a Támogató Szolgálat működésével kapcsolatban 
kötendő megállapodást (határozat 3. melléklete), 

4. felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2015 december 10. 

 
 
28. Napirend: 
Bicske Város Önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységére vonatkozó adatainak közzétételéről 
Előterjesztő. polgármester 
 
Pálffy Károly: a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetési teljesítési és szakmai 
tevékenységnek bemutatása érdekében Bicske Város Önkormányzat által elfogadott és 
jóváhagyott Bicske Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelete, valamint Bicske Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról önkormányzati rendelet és a kapcsolódó mellékletei szolgáltak. A rendeletek a 
mellékletekkel együtt, a szokásos módon a Bicske Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
kihirdetésre kerültek és elérhetőek a Nemzeti Jogszabálytárban is.  A Fejér Megyei 
Kormányhivatal kérésének tesznek eleget, hogy ezt határozatba is foglalják. A Gazdálkodási 
Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Bárányos József: bizottságuk vita nélkül, egyhangúlag támogatja az előterjesztést. 
 

43 

 



Pálffy Károly: kérdezi a képviselőket, kívánnak-e hozzászólni az előterjesztéshez? 
Jelentkezőt nem lát, ezért kéri a szavazást. Aki elfogadja, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
382/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységére vonatkozó adatainak közzétételéről 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzat költségvetési, 
a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó 
adatainak közzétételére vonatkozó tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  2015 december 2. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
Pálffy Károly: tájékoztatásul elmondja, hogy most következnek azok az előterjesztések, 
amelyek felvételre kerültek a mai képviselő-testületi ülésre. 

 
 
29. Napirend: 
Bicske Város Önkormányzatának a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesülettel kötött 
Támogatási Szerződés módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: Bicske Városa 300 eFt-tal támogatta a civil szervezetek támogatási keret 
terhére Rát települést, valamint a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság 
kárpátaljai magyar települések megsegítése felhívása keretében Csap település nehéz sorsú 
lakosait. Az önkormányzat közérdekű kötelezettségvállalást szervezett a Kárpátaljai 
Népfőiskola Egyesületen keresztül. Az Egyesülettel kötött támogatási szerződést az 
elszámolási szabályok pontosítása miatt kell módosítani, amely érdemi változást nem jelent a 
szerződés szövegében, csupán technikai jellegű korrekcióról van szó. A módosításra kerülő és 
a módosított szövegrészt képviselő társai megkapták. A képviselő-testületi ülést megelőzően 
egy bizottság tárgyalta a napirendet. Átadja a szót a bizottság elnökének. 
 
Sulyokné Guba Judit: a módosításokat bizottságuk 2 igen, 1 nem szavazattal támogatta. 
 
Pálffy Károly: helyesbít, mert a támogatási összeg nem 300 eFt volt, hanem az eredeti 
határozati javaslatban szerepelt 300 eFt, amelyet dr. Bourgla Ossamah képviselő úr 
javaslatára emeltek fel 600 eFt-ra. Alpolgármester asszonynak adja meg a szót. 
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Bálint Istvánné: egyik észrevétele szintén ez lett volna. Csap településnek adott összeg nem 
szerepel az előterjesztésben, ugyanis 150 eFt-ot adományoztak Csap településnek. Április 
nem 31 napos, hanem 30. Ezeket a javításokat kéri, hogy ne kerüljön rosszul visszaküldésre a 
szerződés. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Kéri, aki ezekkel a 
módosításokkal elfogadja a határozati javaslatot, jelezze. 
 
A napirendhez több 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: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
383/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzatának a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesülettel kötött 
Támogatási Szerződés módosításáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a határozati 
javaslat mellékletében szereplő, a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesülettel kötött Támogatási 
Szerződés módosításának az aláírására.  

 

 

Határidő: 2015. december 2. 

Felelős:  Pálffy Károly polgármester 

 
 
30. Napirend: 
2016 évi Bicskei Jótékonysági Újévi Koncert támogatásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: előző évekhez hasonlóan, a következő év elején is szeretnének megrendezni 
egy Jótékonysági Újévi Koncertet az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 
bevonásával. Ebben az önkormányzat minden évben jelentős szerepet vállal. A jövő évben a 
Semmelweis Kamarazenekar 20 tagú orvos zenekara, melyben két bicskei orvos is 
közreműködik, vállalták a fellépést, valamint a Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola művész 
tanárai is fellépnek. A rendezvény január 10-én a Művelődési Központban kerülne 
megrendezésre. A koncertre mindenkit nagy szeretettel várnak. Kéri, hogy a javasolt koncert 
bevételét a bicskei gyermekek gyógyulásának támogatására is fel lehessen használni. 
 
(A hozzászólás közben az ülésterembe érkezett hölgy levelet ad át Pálffy Károly 
polgármesternek, azzal, hogy „elnézést kér, polgármester úrnak küldi képviselő úr ezt a 
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levelet – sürgősen”. Pálffy Károly polgármester tájékoztatja, hogy képviselő-testületi ülés 
van. A hölgy azt válaszolja, hogy „igen, tudom”. Pálffy Károly polgármester átveszi a levelet. 
A hölgy köszöni és távozik.) 
 
Pálffy Károly: folytatja hozzászólását. A befolyt adományok felosztásáról bizottsági 
elnökökből és alpolgármester asszonyból álló ad-hoc bizottság felállítását javasolja, hogy 
januári soros ülésen döntés születhessen a támogatott személyekről. Javasolja, hogy 200 eFt-
tal támogassa az önkormányzat is a rendezvényt. A Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta az 
előterjesztést. 
 
Sulyokné Guba Judit: a testületi ülés előtt tárgyalta a bizottság az előterjesztést. A határozati 
javaslat nem tartalmazza az időpontot. Az előterjesztésben szerepel. 2016. január 10-én lesz 
16 órakor a rendezvény. 
 
Pálffy Károly: köszöni. Másik javaslat is van még. A befolyó pénzeszközt ne csak gyerekek 
gyógyulására, hanem a bicskei Bölcsőde fejlesztésére is fordíthassák. Kéri, hogy a befolyt 
összeg fényében tegyen javaslatot a négytagú ad-hoc bizottság. Ne csak beteg bicskei 
gyerekeket lehessen támogatni, bízva abban, hogy egyre kevesebb tartós beteg gyermek van, 
hanem a Bölcsőde fejlesztésére is fordítsanak összeget. Aki ezekkel együtt támogatja a 
határozati javaslatot, jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
384/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozat 

 
 

Tárgy: 2016. évi Bicskei Jótékonysági Újévi Koncert támogatásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. a 2015. évi 2016. január 10. napján 16 órakor tartandó Bicskei Jótékonysági Újévi 

Koncert megrendezésével és fellépőivel egyetért. 
2. a jótékonysági koncertbevételéből a bicskei súlyos beteg gyermekek gyógyulását és a 

bicskei Bölcsőde fejlesztését támogatja.  
3. felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a 

koncert előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására 
• plakátok, szórólapok, figyelemfelkeltő tabló előkészítése 
• műsorvezetői forgatókönyv elkészítése, műsorvezetés biztosítása 
• adományszelvények, meghívó elkészíttetése, meghívók postázása 
• adománylevelek elkészítése, ajándékok megvásárlása 

4. a 3. pontban írt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 100.000 Ft összegben 
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Bicske város Önkormányzat 2015. évi költségvetés dologi kiadásai terhére biztosít 
fedezetet 

5. a fentiek mellett a 2016. évi Bicskei Újévi Jótékonysági Koncert adománygyűjtését 
bruttó 200.000 forinttal támogatja, melyre Bicske Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosított a fedezet. 

6. a személyiségi jogokra való tekintettel kéri az érintettekkel a szükséges egyeztetések 
lefolytatását, 

7. elrendeli a koncert céljának a médiában való meghirdetését, 
8. az adományok felosztásával kapcsolatban ad-hoc bizottságot választ azzal, hogy 

működését a képviselő-testületi döntést követően azonnal kezdje meg.  
Ad-hoc bizottság tagjai: 

• Bálint Istvánné alpolgármester 
• Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke 
• Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Elnöke 
• Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke 
 

Az ad-hoc bizottság feladata: 
Az adományok felosztásával kapcsolatban kérje ki a háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, a Védőnői Szolgálat, az Egységes Családsegítő és Gondozási 
Központ – Kapcsolat Központ véleményét és az összesített javaslatokat a 
Képviselő-testület 2016. januári soros ülésére terjessze elő, valamint tegyen 
javaslatot a pénzösszeg felosztására. A Képviselő-testület soros zárt ülésen dönt az 
adományok felosztásáról. 

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
31. Napirend: 
Az ÁROP 1.1.3-2014-2014-0075 kódszámú pályázat keretében elkészült esélyteremtő 
programtervről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál 
a konvergencia régiókban november 30-án lezárult. A pályázat szakmai koncepciójában 
foglaltaknak megfelelően a Hungaro Support Kft. elkészítette a Járási Esélyteremtő 
Programtervet, melynek fő célja, hogy az esélyegyenlőségi szakterületen is működjön a járást 
alkotó települések együttműködése. A Járási Esélyteremtő Programtervezetet 
véleményeztetésre tovább küldik az együttműködő partnereknek, valamint a Türr István 
Képző- és Kutatóközpont részére. A beérkezett javaslatok figyelembevételével elkészített 
programtervet terjesztették a Képviselő-testület elé. A pályázati felhívás szerint a 
Felzárkóztatási Kerekasztal 2015. november 30-i ülésén a Járási Esélyteremtő Programtervet 
elfogadta. A pályázat felett szakmai felügyeletet biztosító Türr István Képző- és 
Kutatóközpont kérte, hogy ezen döntést - bár a pályázatnak nem feltétele - a járás 
székhelytelepülés Képviselő-testülete határozatban is erősítse meg. Bizottsági ülésen 
megtárgyalásra került a napirend. Kéri elnök asszonytól, hogy ismertesse a bizottság 
álláspontját. 
 
Sulyokné Guba Judit: bizottságuk támogatta a határozati javaslatot, egyhangúlag. 
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Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Kéri a szavazást. Aki 
támogatja a határozati javaslatot, kéri, hogy jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
385/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
 

Tárgy: az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0075 jelű pályázat keretében Járási Esélyteremtő 
Programtervről  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0075 jelű 
pályázat keretében elkészült Járási Esélyteremtő Programtervet a felzárkóztatási kerekasztal 
döntésének megfelelően elfogadja.  
 
Határidő: 2015. december 2. 
Felelős:  polgármester 
 
 
32. Napirend: 
Bicskei Református Egyházközösség szándéknyilatkozatáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: a Református Egyházközség 2015. november 18-án kelt levelében 
szándéknyilatkozatot fogalmazott meg, mely szerint Bicskén református óvoda és iskola 
alapítását tervezi 2016. szeptember 1-jétől. Szeretnének részt venni Bicske város 
közoktatásában. A Református Egyházközség szeretné a református óvoda és iskola 
kialakításához a Szent István úti oktatási intézmény ingatlanát használni. Tekintettel a javaslat 
Bicske Város köznevelési rendszerében jelentkező hatására, szükségesnek tartja, hogy 
tárgyalásokat folytassanak az Egyházközséggel. Kéri, hogy hatalmazza fel a Képviselő-
testület, hogy az Egyházközséggel a tárgyalásokat elkezdhessék. Jelezni szeretné a Képviselő-
testületnek, hogy minden egyes rendes képviselő-testületi ülésen erről egy beszámolót fog 
készíteni. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Máté János Szilárd 
képviselőnek. 
 
Máté János Szilárd: néhány dolgot szeretne ezzel kapcsolatban elmondani. Amit beadtak, az 
egy szándéknyilatkozat. Kéri, hogy mindenki így tekintsen erre. Református Egyházközségük 
valóban szeretne református óvodát és iskolát indítani, de csak akkor tudja ezt megvalósítani, 
ha erre támogatást kapnak. Bárki kérésére rendelkezésére állnak, hogy ezzel kapcsolatos 
szándékaikat elmondják. Bárki megkérdezheti őket. El szeretné mondani gyülekezeti életük 
működését. Vannak presbiteri gyűléseik, amelyek nyilvánosak. Bárki eljöhet ezekre a 
gyűlésekre. Bárki felteheti a kérdését, Bárki, aki feltette, választ kap a különböző kérdésére. 
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Istentiszteleti alkalmakra is el lehet jönni. Nyugodtan meg lehet nézni, hogy mi folyik az 
istentiszteleti alkalmaikon. Bárkivel szívesen szóba állnak ezzel kapcsolatban. A 
szándéknyilatkozat egy szavát, mely szerint „szeretnék” kiemeli. Nincs benn a szövegben az, 
hogy akarják és mindenképpen így lesz. Csak szeretnék, és csak akkor szeretnék, ha erre 
valóban támogatást kapnak. 
 
Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát. Igari Léna képviselő asszonynak adja meg 
a szót. 
 
Igari Léna: azon gyerekek szüleinek, akik továbbra is szeretnék, hogy világnézetileg 
semleges oktatásban részesüljenek a gyerekeik, a korábbi 1. számú Általános Iskola, jelenleg 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola rendelkezésre áll. Feltételezi, hogy nagyobb 
kapacitással tud működni az intézmény, és át tudja venni ezeknek a gyereknek az oktatását. 
 
Pálffy Károly: összetett kérdésről van szó. Apró részletekbe menő tárgyalásokat kell 
folytatni az Egyházközséggel. Sokrétű a szándék, amiben minden egyes apró részletet meg 
kell vizsgálni. Egy iskola indítása nem egy-két évre történik. Egy-egy intézmény működtetése 
hosszú távú időre szól. Aki iskolát épít, a jövőt építi. Kezdjék meg a tárgyalásokat és a 
tárgyalásokon kialakult dolgokat a Képviselő-testület elé tárja. A Képviselő-testület tud 
minden egyes alkalommal véleményt mondani, hogy a tárgyalásokat milyen irányba 
folytassák és melyek legyenek azok a sarokpontok, amelyet az önkormányzat képviselni fog. 
Minden rendes képviselő-testületi ülésre be fog kerülni a napirend. Megadja a szót Ivanics 
Imréné képviselőnek. 
 
Ivanics Imréné: mivel ez az egész várost érintő probléma, de a városban élő gyerekeket 
mindenképpen érinti, úgy gondolja, lehet, hogy jó lenne, ha az egyeztetések megkezdése előtt 
testületi tagok előtt megtárgyalásra, elmondásra kerülnének szándékok. Például, hogy milyen 
módszerrel, hogyan képzelik el az iskola működését? Polgármester úrnak ne üres lapot 
adjanak, hanem a testületi tagoknak legyen lehetőségük elmondani véleményüket és 
meghallgatni az előterjesztőt, hogyan képzelik el az oktatási intézmény beindítását. 
 
Pálffy Károly: egyetért képviselő asszonnyal. Első körben szintén ezeket a válaszokat 
szeretné megkapni az Egyházközség részéről. Hogyan és miként szeretnék az elképzeléseiket 
megvalósítani? A januári testületi ülésre, azt megelőzően bizottsági ülések elé terjesztenék a 
válaszokat. Első kérése az lesz az Egyházközség felé, szeretné tudni, hogy, pontosan mi az 
elképzelés. Két mondatban egy szándék került leírásra, de milyen formában, miként és 
hogyan az nem. Ezt kérik megválaszolni. 
 
Ivanics Imréné: úgy gondolja, ez joga a képviselőknek, de nem a tárgyalások után, hanem 
azt megelőzően. Meg kell előzni a városban keringő dolgokat és korrekt tájékoztatást kell 
adni. Javasolja, hogy még a tárgyalások előtt, tehát az egész testület hallja az elképzeléseket 
és ne csak a polgármester. Ezt javaslatként fogalmazza meg, de majd a testület dönt. 
 
Sulyokné Guba Judit: ez városoktatás-politikát érintő téma. Amikor az integráció elindításra 
került, az általános iskola vezetője, az óvoda vezetője prezentálta a testület elé, hogy milyen 
szakmai elképzeléseik vannak. Úgy gondolja, hogy ne csak a testület tájékozódjon, hanem a 
TV-n keresztül közvetlen forrást tudnának biztosítani a lakosság számára is, hogy mi az 
elképzelése a Református Egyházközségnek. 
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Máté János Szilárd: a Református Egyházközség szeretne egy jó szándékot tenni. Jó 
szándékkal fordul a város felé. Szeretné az oktatásban olyan értéket átadni, amelyek fontosak 
ebben a mai világban. Úgy gondolja, hogy amilyen világban élnek, abban nagyon fontos a 
gyermekeknek az értékek átadása. Olyan elképzelésük van, ha megkapják ehhez a város 
engedélyét, a jó szándékát, szeretnének egy olyan iskolát építeni, ami 1. osztálytól 8. osztályig 
kezdődne a gyerekek számára. Olyan óvodát szeretnének, ahol 3 csoportban lennének jelen a 
gyerekek. Azt szeretnék, hogy ők olyan értékekkel gazdagodjanak ez alatt az oktatási 
folyamat alatt, amíg benne vannak az intézményben, amelyek pozitívan hozzájárulnak a város 
fejlődéséhez. A pillanatnyi elképzelés szerint az óvoda 100 fős lehetne. Az iskola, ha 
megkapják rá az engedélyt, 200-240 fővel működhetne.  Tisztában van azzal, hogy ez egy 
nehéz kérés, de olyan szándék, amelyet az egész Egyházközség támogat. Mindenüket 
felteszik erre a jövőépítésre. 
 
Pálffy Károly: megadja a szót Igari Léna képviselőnek. 
 
Igari Léna: talán igazgató úr tud arról felvilágosítást nyújtani, hogyha a jelenlegi 
iskolaépületben tanuló gyermekek továbbra is világnézetileg semleges oktatásban szeretnének 
részesülni, van-e ingatlan, ahol el lehet őket helyezni. 
 
Bárányos József: érintettként is érdekes ezt hallgatni. Tudomásul kellene venni, hogy joga 
van a Református Egyházközségnek egy ilyen típusú kéréssel Bicske Város Képviselő-
testületét megkeresni, ha az állam által támogatott egyházi oktatásban szerepet kívánnak 
vállalni. Ezzel Bicske közoktatása színesedne, de rengeteg megválaszolatlan kérdés van. A 
szándéknyilatkozatot olvasva számára az merül fel, nem arról van szó, hogy Bicskén az 
Állami Intézményfenntartó által fenntartott Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
megszűnik létezni, hanem egy köznevelési intézménnyel több lesz. Nemcsak a Szent László 
tagiskolája, nemcsak a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolája, hanem egy potenciális 
újabb általános iskola lép a porondra. Hasonlóképpen a Bicske Városi Óvoda mellé ennek az 
intézménynek lesz óvodája. Lelkész úr a létszámokat elmondta. Az óvodai részről nincs 
információja. 3 csoportos óvoda esetében a 100 a legmagasabb létszám. Inkább 70-80 fő 
lehet. Nem tudja, hogy ez esetben hogyan lehet a létszámot túllépni, ha az óvodában csak 1 
csoport van. Iskola esetében 8 osztályos általános iskolánál a maximális létszám 200-240 fő 
közöttire tehető. Jelenleg a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolába 608 tanuló jár. Ebből 
levonva az előző összeget kb. 350-400 tanuló marad. A Prohászka úti épületbe 600 diák is járt 
már. Ha képviselő asszony kérdése arra vonatkozik, hogy fizikálisan elfér-e az esetlegesen 
fennmaradó Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Prohászka úti, kívül-belül felújított 
épületben, akkor elmondható, hogy elvileg igen.  
 
Igari Léna: és a szakmai munka? 
 
Bárányos József: arra a kérdésre nem tud válaszolni, hogy a református iskola szakmai 
munkájára mi vonatkozik. 
 
Igari Léna: és ha a Csokonai Iskolában megnövelik az osztálylétszámokat? 
 
Bárányos József: nem tud válaszolni, mert új és sajátos helyzet van. Az oktatás másról sem 
szól a rendszerváltozás óta, mint a folyamatos változásról. Két-három évente módosítják a 
közoktatási és köznevelési törvényt, a hatodik Pedagógiai Programot írták. A Nemzeti 
Alaptantervet legalább négyszer átírták. A politikai változásokkal együtt folyamatosan 
változik az oktatáspolitika is. Erre a helyzetre képviselő asszonynak itt biztosan nem tud 
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választ adni. Teljesen új pedagógiai helyzet, amelyre a kellő válaszokat meg kell keresni. Ez 
nem szokatlan ebben az országban. Úgy gondolja, hogy megvannak ezek a válaszok, hiszen 
egymás után, évente 30-40-50 egyházi intézmény alapítása történik meg, ez köztudott. Kevés 
az a nagyobb település, kisváros, város, ahol egyházi intézmény ne lenne. A katolikus iskola 
mellett is tisztességgel tudott működni a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola. Vélelmezi, 
ha lesz egy református általános iskola, akkor amellett is tisztességgel tovább tud működni. 
Ennél többet felelősséggel nem szeretne mondani képviselő asszonynak. 
 
Pálffy Károly: ismételten megadja a szót Ivanics Imréné képviselőnek.  
 
Ivanics Imréné: megerősödött benne, olyan nagy horderejű dolog, mindenkit, szülőt, 
gyereket érint, megérdemel egy testületi ülést a részletek megbeszélése, tájékozódás 
érdekében. Nem zárják ki a dolgot, csak a részletekkel szeretnének tisztában lenni, hogy 
minden gyerek és szülő biztonságban érezhesse magát. 
 
Németh Tibor: mint a Roma Önkormányzat elnökeként nem szeretné, ha oda kellene figyelni 
arra a dologra, mint a 2011-2012-i állapot szerint az általános iskolákban. Ha elindul a 
református iskola, óvoda, ugyanezen probléma vissza fog térni. 
Pálffy Károly: képviselőtársa a szegregációra gondolt, amit évek alatt nagy nehezen 
leépítettek a bicskei közoktatási intézményekben. Azokat az értékeket, amiket 
megteremtettek, nem hagyhatják veszni, erősíteni kell. 
 
Máté János Szilárd: ha engedélyt kapnak és a református iskola elindul, az intézmény 
mindenki előtt teljes egészében nyitva áll. Bárki jelentkezhet ebbe az iskolába és bárkit 
szívesen fogadnak. A Csokonai Iskolában tanított roma gyerekeket hittanra. Olyan érdeklődők 
és aktívak voltak a hittanórán, hogy örült, amikor velük foglalkozhatott. 
 
Pálffy Károly: javaslatot tesz, hogy minden egyes tárgyalásra minden egyes képviselőt 
hívjanak meg. Természetesen a Képviselő-testület meg fogja tárgyalni a kérdést. 
 
Ivanincs Imréné: ragaszkodik eredeti javaslatához. A Képviselő-testület kapjon tájékoztatást 
a részletekről a tárgyalások megkezdése előtt. 
 
Pálffy Károly: a részletek a tárgyalások alatt fognak kirajzolódni. 
 
Ivanics Imréné: az elképzelésekről szeretnének tájékoztatást. 
 
Pálffy Károly: a januári testületi ülésre ilyen szempontból felveszik napirendre. 
 
Ivanics Imréné: hosszú lesz, lehet, hogy külön testületi ülést megérdemelne. Döntsék el a 
képviselők. Ha több napirend lesz, részletesen nem tud ezzel a napirenddel foglalkozni a 
testület. Javaslata, hogy külön testületi ülés keretében a részletekről kapjanak tájékoztatást. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: csatlakozik képviselőtársához. Sok olyan részlet van, ami szülőket 
gyermekek esetében is érdekelhet. Valószínű, hogy korábbi időpontban, nyilvánosan, egy 
külön képviselő-testületi ülésen célszerű lenne átbeszélni az elképzeléseket. 
 
Máté János Szilárd: javaslatként felvetődött benne, ha a Képviselő-testületet is úgy 
gondolja, szeretettel meghívják az egész Képviselő-testületet egy presbiteri gyűlésre, ahol ez 
lesz a napirendi pont. 
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Bárányos József: nagy horderejű a kérdés. Szerinte a képviselő-testületi ülés erre nem 
alkalmas, mert a képviselő-testületi ülés egy döntéshozatalra kialakított fórum Inkább a 
képviselő-testületi ülést megelőzően nyilvános képviselő-testületi munkaértekezletet javasol, 
ahol értelemszerűen a presbitérium tagjai és az érdeklődő polgárok is megjelenhetnek. Lehet, 
hogy ezt egy második körben kellene megtenni. Először a döntéshozók ismerhessék meg 
azokat az elképzeléseket, amelyeket a Református Egyház képvisel, mindenfajta 
döntéshozatal nélkül. Képviselő asszony észrevétele érvényesüljön, amit személy szerint 
fontosnak tart. Teljes részletességgel érezhesse úgy mindenki, hogy az információk 
birtokában van, amelynek a tudtával majd a döntést meg fogja hozni. Utána a folyamat 
megindul a maga útján. 
 
Pálffy Károly: a munkaértekezlet időpontjának januárban egy megfelelő időpontot kell 
keresni. Kérdezi, hogy megfelelő-e a Képviselő-testület számára. Aki támogatja, kéri, hogy 
jelezze. 
 
A napirendhez több 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 
386/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: Bicskei Református Egyházközösség szándéknyilatkozatáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. 2016. január hónapban a Bicskei Református Egyházközösség szándéknyilatkozatának 
megvalósíthatóságát munkaértekezlet keretében kívánja tárgyalni. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a munkaértekezlet 2016 januári megszervezéséről 
gondoskodjon. 

 
Határidő: 2016. február 28. 
Felelős:  polgármester 

 
 
33. Napirend: 
A Kormány migráns ügyben kialakított álláspontjának és a kötelező betelepítési kvóta 
elleni aláírásgyűjtésének a támogatásáról 
Elterjesztő: polgármester 
 
Pálffy Károly: mindenki előtt ismeretes, Magyarországot jelentős mértékben sújtotta az 
utóbbi időben Magyarországon az Európába irányuló illegális bevándorlás. Magyarország az 
elmúlt hónapokban, nemzeti hatáskörben meg tudta védeni saját határait. Egyértelmű, hogy a 
migrációs válság kezelése közös fellépést követel az Európai Unió tagállamaitól is. Olyan 
megoldásra van szükség, amelyet minden uniós ország támogatni tud. Az Európai Parlament 
által szeptemberben megszavazott kvótarendszer nem ilyen. Továbbá az Európai Unió 
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Tanácsa a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvótákon alapuló elosztásáról szóló 
határozatát úgy fogadta el, hogy figyelmen kívül hagyta a szubszidiaritás elvét és a Nemzeti 
Parlamentnek nem biztosították véleményük kifejtéséhez való jogát és lehetőségét. 
Magyarország kifejezetten ellenzi az Unió részéről jogsértő módon elrendelt kötelező 
betelepítési kvótát, mert jogtalannak, ésszerűtlennek és veszélyesnek tartja. A magyar 
álláspont szerint nemcsak egyszerűen jogszerűtlen ez az európai rendelkezés, hanem 
megoldást sem nyújt, nem szab határt a bevándorlásnak, nem ad választ arra az egyik 
legfontosabb kérdésre, hogy a keresztény gyökerű Európa hogyan tudja megtartani identitását, 
hogyan tudja hagyományainak és kultúrájának megfelelően alakítani a jövőjét. Magyarország 
Kormánya ebben a kérdésben végig következetes politikát képvisel, azzal, hogy kimondta, az 
ország kifejezetten ellenzi a migránsok betelepülését, amely sérti a magyar érdekeket. 
Veszélyezteti kulturális identitásunkat, és az életmódunkat, továbbá veszélyezteti a közrendet, 
a közegészségügyet és közbiztonságot. Számunkra, bicskeiek számára a biztonság a 
legfontosabb. Városunkban csak akkor biztosított a jövőben is a békés, ám dinamikus fejlődés 
lehetősége és a békés együttélés lehetősége, ha sikerül megvédenünk hazánkat, ez által 
Bicskét is. Ezért azzal a javaslattal él, hogy Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete határozatban álljon ki a Magyar Kormány álláspontja mellett és támogassa az ebben 
a kérdésben indított, a kötelező betelepítési kvóta elleni aláírásgyűjtés kezdeményezését is. 
Kéri a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Megnyitja a napirend felett a 
vitát. Nem lát jelentkező. Kéri, aki a határozati javaslatot, aki támogatja, 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: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
387/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozata 

 
Tárgy: a Kormány migránsügyben kialakított álláspontjának és a kötelező betelepítési 
kvóta elleni aláírásgyűjtésnek a támogatásáról 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a bevándorlás 
kezelésének kérdésében kiáll a Kormány álláspontja mellett, és támogatja a kötelező 
betelepítési kvóta elleni aláírásgyűjtési kezdeményezést is. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy Bicske Város nevében aláírja a 
kötelező betelepítési kvóta elleni petíciót. 
 
Határidő: 2015. december 2. 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
34. Napirend: 
Képviselői bejelentések 
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Pálffy Károly: átadja a szót képviselőtársainak. 
 
Máté János Szilárd:  

- Többen jelezték a Vörösmarty utcából, hogy néhány kutyatulajdonos nem megfelelően 
kezeli állatait. sok állat kóborol az úton. Jelezték, hogy egy idős néni egy kutya miatt 
leesett a kerékpárról és egy kóbor állat egy iskolás kisgyermeket megharapott. 
Valamilyen intézkedést várnak a hatóságoktól. 

- Az Arany János utcában jelezték, vannak olyan gépjárművek, amelyek az egyirányú 
úttal szemben hajtanak be. Az ott lakók közül többen szeretnék, ha térfigyelő kamerát 
fel lehetne szerelni, hogy a Rendőrség vagy bármilyen más hatóság eljárhasson a 
szabálytalankodókkal szemben. 

- Többen jelezték, hogy a Tompa utca temető felőli végénél a közvilágítás nem 
működik. Az ott lakó idősek nem mernek kimenni sötétedés után az utcára. Ha 
lehetőség van, az áramszolgáltató felé jelzést kér. 

- A közvilágítással kapcsolatban jelezték, hogy a Táncsics utcában sem mindig égnek a 
lámpák. Ez is veszélyesnek számít ilyen szempontból. 

- Az elmúlt napokban, hetekben két esetben is történt olyan autólopás, hogy az 
elkövetők magánházak udvaraiba, garázsaiba mentek be és kitolták az autókat. Volt 
egy, ahol talán térfigyelő kamerával megtalálták később az autót, a másik esetben 
nem. Lehet-e valamit tenni annak érdekében, hogy Bicske városa minél inkább 
lefedett legyen térfigyelő kamerákkal? 

 
Pálffy Károly: 

- A Vörösmarty utcai kutyákkal kapcsolatban kéri a hivatalt a szükséges lépések 
megtételére. A következő újságban, amikor az állatok tartásáról szóló rész kerül 
bemutatásra, jelezni kell a lakosság felé, hogy ilyen esetekben milyen jogszabályi 
lehetőségük. 

- Az Arany János utcával kapcsolatban elmondja, hogy ott nőtt fel. Többször 
tapasztalta, hogy az Arany János utca 6. számtól kezdve bizonyos lakók és az utcából 
érkezők a forgalommal szemben közlekednek. Eddig nem sikerült megfelelő 
megoldást találni a szabályok betartatására. Jelenleg kamerát nem tudnak kihelyezni. 
A kamera kihelyezése Rendőrséggel való egyeztetést igényel, illetve a Rendőrség 
egyetértésével, javaslatára történhet. Jelenleg 20 kamerás térfigyelő kamerahálózat 
működik a városban.  Bízik abban, hogy a kiírt pályázat, amiben ismét 20 db 
térfigyelő kamera beszerzéséről döntöttek, év végéig megvalósul. Az Arany János 
utcát ez ilyen szempontból nem érinti. A Rendőrség álláspontja, hogy azzal, hogy 20 
db kamera felszerelésre kerül, a város olyan lefedettséggel fog rendelkezni, amivel 
más települések megközelítőleg sem rendelkeznek. Nem volt tudomása az említett 
elkövetésekről, de bízik abban, hogy a másik elkövetőt és a gépjárművet is meg fogják 
találni.  

- A közvilágítással kapcsolatban őt is felkereste egy hölgy a fogadóórán. Részben a 
Tompa utcai lámpával kapcsolatban. A műszaki irodának kiadta a feladatot. Biztos 
abban, hogy továbbították a szolgáltató, a karbantartó felé. Bízik abban, hogy rövid 
időn belül megvalósul a javítás. Kéri az irodát, hogy a közvilágítással kapcsolatban 
próbáljon hatékonyabban fellépni a szolgáltató, illetve a karbantartó felé. Az utóbbi 
időben nemcsak a Táncsics utcában, hanem a telep alsó részén, illetve a Kertváros és 
egyéb, más területeken is észlelhető, tapasztalható volt, hogy nagyobb szakaszokon 
nem égnek a közvilágítási lámpatestek. A problémák felmérésre és továbbításra 
kerültek az E.ON felé. Ez nem karbantartási, hanem hálózati probléma. Karbantartási 
problémát jelenthet, ha egy-egy lámpatest nem világít. Ezt az is okozhatja, hogy 

54 

 



kiégett a lámpatestben az izzó. A karbantartó vállalkozásnak kell kicserélni, kijavítani 
ezeket az izzókat. Ha a lámpatest hálózati ellátása nem megfelelő, az szintén az E.ON-
hoz tartozik. Kisebb fajta egymás melletti elbeszélést érzékelt. Kérte a közvilágítási 
lámpatestek karbantartóját, folyamatosan adjon tájékoztatást, hogy mely lámpatestek 
megjavításánál nem jártak sikerrel, mert nem az ő szakterületükhöz tartozik, hanem az 
E.ON területéhez. Kéri, hogy még a mai nap folyamán hívják fel az E.ON-t és 
érdeklődjenek az iránt, hogy mikor lesz teljes világítás a településen, mikor szüntetik 
meg azokat a problémákat, ami a közvilágításban való kiesést jelenti. 

 
Sulyokné Guba Judit: néhány évvel ezelőtt idős emberek a Csákvári út végéről megkeresték 
őket, hogy a helyi buszjáratot vigyék ki a Csákvári út végéig annak érdekében, hogy ne 
gyalogoljanak annyit a nagyállomásig. Ez évekig működött. A szolgáltató ezt úgy oldotta 
meg, hogy a volt laktanya-komplexum bejáratánál meg tudott fordulni a busz. Most valamiért 
a területtulajdonosa ezt nem engedi meg. Kénytelen a busz a Váradi utcánál megfordulni. Azt 
mondják az idős nénik, hogy jó ideje nem megy ki a busz. Talán kényelmetlen ott megállni, 
vagy felázott a terület. Kérdése, hogy a szolgáltató jelzett-e ilyen problémát? Ha szolgáltatási 
szerződés van a feladat ellátására, megteheti-e a buszsofőr, hogy úgy dönt, hogy az útvonalat 
nem járja be? 
 
Pálffy Károly: a szolgáltató azt nem jelezte, hogy a tulajdonos nem engedi be őket arra a 
területre. Jelezte, hogy problémái akadtak azon a területen, és segítséget kér, de konkrétan 
nem jelezte, hogy a tulajdonos nem engedi be őket arra az ingatlanra. Az nem engedhető meg, 
azt nem teheti meg a szolgáltató, sem a buszsofőr, aki alkalmazottja a vállalkozásnak, hogy a 
megfelelő útvonalat nem járja be. A megoldás érdekében tegnap kérte a Gazdasági 
Szervezetet, hogy soron kívül menjenek ki és alakítsanak ki a Váradi utcánál egy sóderrel 
ellátott buszfordulót, hogy az autóbusz fordulását biztosítani lehessen, és a lakosságot ki 
tudják szolgálni ezzel a szolgáltatással. 
 
Bárányos József: örök téma a közvilágítás. Körzetében, a Jókai utcai lakók jelezték, hogy 
nincs közvilágítás. Tegnap este felhívták és elmondták, hogy 3 napja bejelentették, de nem 
történik semmi. Hogyan lehet megnyugtatni a lakosságot, amikor ilyen arányú az 
áramkimaradás? Ennek egyéb következményei is vannak, ha sötétségbe borul a város. 
 
Pálffy Károly: ezért kérte, hogy a kollégák sürgősen vegyék fel a kapcsolatot az E.ON-nal és 
azonnali megoldást kérjenek. 
 
Bálint Istvánné: tegnapelőtt a Rendőrség is jelezte, hogy Bicske komoly közvilágítás nélkül 
van éjszakánként, esténként az elmúlt napokban. A megfelelő iroda ezeket meg is tette. 
Megvan a megfelelő kapcsolat. Mai nap visszajelzés érkezett, hogy mi várható. A testületi 
ülést követően ismételten rákérdeznek és a Jókai utcai kérdést is felvetik, tolmácsolják. A 
Béke utcában sem jobb a helyzet. Kéri a képviselőket, akinek most van olyan jelezni valója, 
amiről még nem tud a hivatal, előbb vele egyeztessenek, utána újabb levél küldésére kerül 
sor. Cél az, hogy lefedjék egész Bicskét és azonnal kérik a hálózat karbantartását, javítását. 
 
Igari Léna: a Váci Mihály utcából, a Kertvárosból jelezték, hogy nagyon elszaporodtak a 
rágcsálók, nagyméretű patkányok vannak. Nem lehet tudni, hogy a pékség miatt vagy olyan 
ingatlan miatt, ahol nincs szemétszállítás. Emiatt szaporodtak el vagy más okok miatt a 
rágcsálók? 
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Pálffy Károly: meg fogják vizsgálni. Nem lát több jelentkezőt, bejelentőt. Mielőtt bezárja az 
ülést, szeretne valamennyi képviselőnek kiosztani Bicske Város címerkitűzőjét, jelvényét. 
Kéri, hogy mindenki használja és hordja méltóképpen a város szolgálatára. Megköszöni a 
részvételt és a nyílt ülést bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 
            polgármester                    jegyző 
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