
JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. február 25. 830  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Hegedüs Viktória titkársági ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Dr. Hekman Tibor szervezési- és jogi referens 

Fábián Róbert műszaki irodavezető 

Fritz Gábor hatósági irodavezető 

Kollár-Vincze Viktória civil és sport referens  

Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 

Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

Nagyné Szita Erzsébet Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár megbízott igazgató 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgató 

Kósa László Bicske Városi TV 

 

Pálffy Károly: köszönti a rendes képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy 

a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi 

pontokat szeretné kiegészíteni még 4 napirendi ponttal: a kárpátaljai Csap településsel kötendő 

testvérvárosi megállapodással összefüggő kérdésekről, a kötelező betelepítési kvóta elleni 

tiltakozással összefüggő állásfoglalásról, a Zöld Bicske Nkft. ügyvezetőjének kérelméről, 

valamint a Bicske, 0171/3. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonban adásával 

összefüggő kérdésekről szóló előterjesztésekkel.  Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-

e hozzáfűzni valójuk. Amennyiben nincs, kéri, aki egyetért a napirenddel, jelezze.   
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A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta az 

alábbi napirendet:  

 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

44/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. február 25-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-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 háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

4) A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

5) 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

6) A Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

7) Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

8) Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2015. évben nyújtott anyagi 

támogatásról  
Előterjesztő: polgármester 

 

9) Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

10) A rotavírus elleni védőoltás támogatásáról  
Előterjesztő: polgármester 
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11) A Kárpátaljai Csap településsel kötendő testvérvárosi megállapodással összefüggő 

kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

12) A kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozással összefüggő állásfoglalásról  

Előterjesztő: polgármester 

 

13) A Zöld Bicske Nkft. ügyvezetőjének kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

14) A Bicske, 0171/3. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonban adásával 

összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

15) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő: 2016. február 25. 

Felelős: polgármester 

 

 

1. Napirend: 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: január 27-ei képviselő-testületi ülésen a testület tájékoztatást kapott a 

polgármester által átruházott hatáskörben 2015. november és december hónapban megállapított 

szociális támogatásokról. A képviselő-testület szociális bérlakás szerződéssel kapcsolatos 

kérdésről, valamint egy részletfizetési kérelemről, valamint egy költségelvű bérlakás 

bérleményéről döntött. Kérné a képviselőtársakat, aki a beszámolóval egyetért, az jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

45/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

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

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2016. február 25. 

Felelős: Polgármester 
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2. Napirend 

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

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Képviselőtársakat illeti meg a kérdés. 

 

Sulyokné Guba Judit: 24-esről kérdezi. 

 

Szabó Attila: a 17-esről. 

 

Pálffy Károly: a 17-es: egyeztetés Berecki Zoltánnal a Hello Tourist turisztikai kiadvány 

képviselőjével. Az úr azzal kereste meg, hogy egy turisztikai kiadványban jelenjen meg Bicske. 

Minimális költséggel meg is fog jelenni. Ez egy Tata, Tatabánya, Komárom és Bicske 

térségében megjelenő ingyenes turisztikai kiadvány, amellyel vonzóvá lehet tenni Bicskét az 

ország lakosai számára. A 24-es egyeztetés Grim Viktor tervezővel. A tervező úrral a Kossuth 

Lajos utca, 1. sz. főút, kereszteződésének biztonságossá tétele kapcsán találkoztak. Bízik benne, 

hogy szabályos, biztonságos átkelést tudnak biztosítani. Nem lát több jelentkezőt. Aki elfogadja 

a beszámolót, kéri, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

46/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

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

határozatok végrehajtásáról 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2016. február 25. 

Felelős: Polgármester 

 

 

3. Napirend  

A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

 

 

 



5 

 

Pálffy Károly: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 

bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a kormány által kijelölt 

praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve rendeletben állapítja meg és 

kialakítja az egészségügyi alapellátás körzeteit. A körzetek megállapítása és kialakítása során 

ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét. A körzetek 

kialakításánál az Országos Alapellátási Intézet, valamint a Kormány által kijelölt praxiskezelő 

által megadott szempontokat is figyelembe kell venni.  Az elmúlt testületi ülésen képviselői 

felvetés hangzott el a körzethatárok módosítása tekintetében a létszámok igazságosabb 

elosztása okán. A hivatal megvizsgálta a kérdést és megállapította, hogy finanszírozási 

szempontból a 43/1999 (III. 3.) Kormányrendelet alapján a változtatás nem indokolt. A 

rendeletmódosítás célja kizárólag a földrajzi elnevezések pontosítása. Utca és házszám 

helyesbítés történt. Az előterjesztést két bizottság tárgyalta: a Város- és Vállalkozásfejlesztési 

Bizottság és a Humánerőforrások Bizottsága. Mindkét bizottság támogatta a rendelet-

tervezetet. A képviselő társaké a szó. Nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Napirend 

A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Az iskola-egészségügyi ellátás kedvezőbb finanszírozása miatt szükséges a 

rendeletben szereplő körzetek módosítása. Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete akként jogosult a rendelet megalkotására, hogy a társulásban résztvevő 

önkormányzatok mindegyikének hozzájárulását, valamint a járási vezető védőnő és az 

alapellátásért felelős országos módszertani intézet állásfoglalását beszerzi. Szükséges még a 

Társulási Tanács határozati formában meghozott döntése. A véleményezési eljárásban 

résztvevők elfogadásra javasolják a tervezetet. Ezt az előterjesztést két bizottság tárgyalta. A 

Humánerőforrások Bizottsága, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság támogatta 

ezt az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt. Kéri, szavazzanak. 

Aki támogatja a rendelet módosítását, kéri, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5. Napirend 

2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Az igazgatási szünet elrendelésének lehetőségét a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapozza meg. A 2016. évben a Szenteste 

szombatra esik, így az igazgatási szünetet december 27-től (kedd) december 30-ig (péntek) 

javasolja, tehát az igazgatási szünet mindösszesen négy szabadnapot igényelne a dolgozóktól. 

Az igazgatási szünet a nyári időszakban 2016. augusztus 1-től 5-ig tartana, amely összesen öt 

szabadnapot igényelne. Az igazgatási szünetekben kizárólag rendkívüli esetre szóló ügyelet 

kerülne megszervezésre a Bicskei Polgármesteri Hivatalban, az ügyintézés egyébiránt 

szünetelne. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta. Kéri a 

képviselőtársakat, hogy szavazzanak. Aki egyetért az igazgatási szünet időpontjaival, kéri, 

jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

47/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bicskei Polgármesteri 

Hivatalban 2016. augusztus 1. napjától kezdődően 2016. augusztus 5. napjával bezárólag és 

2016. december 27. napjától kezdődően 2016. december 30. napjával bezárólag igazgatási 

szünetet rendel el. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy  

1. az igazgatási szünet a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi 

köztisztviselőre és munkavállalóra kiterjed, 

2. az igazgatási szünetről Bicske város lakosságát a helyben szokásos módon legalább az 

igazgatási szünet kezdetét megelőző 30 nappal tájékoztatni kell, 

3. az igazgatási szünet időtartama alatt a Bicskei Polgármesteri Hivatal zárva tart és az 

ügyintézés szünetel. 

Határidő: 2016. július 1. 

Felelős: Jegyző 
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6. Napirend 

A Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Magyarország Kormánya a 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatával döntött 

egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-

átcsoportosításokról. A döntés értelmében Bicske Város sportfejlesztés, épületrekonstrukció és 

közterület felújítás céljára 300 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás 

felhasználásához szükséges a Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

18/2009.(VII. 27.) rendelete módosítása. Kérdezi a jegyzőt, hogy nem írták-e ezt felül a 

decemberi HÉSZ módosításával? 

 

Dr. Révész Zoltán: Kizárólag más területeket érintő módosítás történt. 

 

Pálffy Károly: tehát az eredeti rendeletet módosították akkor. Az alaprendelet módosítása 

történne meg. Erre bekértek árajánlatot. A Planner-T Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A 

Város- és Vállalkozásfejlesztési és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mindkét 

bizottság támogatta a határozati javaslatot. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát 

jelentkezőt, kéri, szavazzanak.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

48/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PLANNER-T Településtervezési, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1016 Budapest, Naphegy u. 26.) által 2016. január 25. napján 

Bicske, hatályos településrendezési eszközök módosításának (a belterületi 1581/1 hrsz.-ú 

ingatlanra és környezete) ügyében beadott árajánlatot az alábbiak szerint elfogadja: 

Tervezési díj összesen:  1.450.000,- Ft 

+ÁFA (jelenleg 27 %)   391.500,- Ft 

Mindösszesen:   1.841.500,- Ft 

 

A képviselő-testület  

1. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező tervezési szerződés 

aláírására, 

2. a tervezési díjat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének vagyoni értékű jogok 

előirányzata terhére biztosítja. 

Határidő: 2016. március 5. 

Felelős: Polgármester 
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A 48/2016. (II.25.) számú határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

7. Napirend 

Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (II.3.) 

önkormányzati rendeletében a Rákóczi Szövetség részére 100.000,-Ft támogatást biztosított. 

Az elszámolás ellenőrzése során megállapításra került, hogy a támogatás összegével 

határidőben elszámolt a civil szervezet. Az elszámolás megfelel a szerződésben foglaltaknak. 

Ezzel a támogatással a határainkon túl élő magyar gyermekek iskoláztatásában való részvételét 

támogatták. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta az elszámolás elfogadását. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Képviselőasszonynak adja meg a szót.  

 

Sulyokné Guba Judit: Anyagi értelemben nem az ő kompetenciájuk befogadni az elszámolást, 

de el tudják fogadni. Azt kérték a hivataltól, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően 

vegyék fel a kapcsolatot a Rákóczi Szövetséggel úgy, hogy Szenc településsel legyen élő a 

támogatás. Korábban voltak személyesen is ezen a településen, úgy gondolták, hogy el kellene 

menni arra a rendezvényre, ahol át tudják adni személyesen az érintett magyar családoknak a 

város támogatását. Ez egy nagyon komoly gesztus. Annak idején Alpolgármester Asszonnyal 

voltak Szencen és egy színházi, ünnepi előadás keretében tudták átadni a város üzenetét a 

magyar családoknak. 

 

Pálffy Károly: köszöni és tájékoztat, hogy a költségvetés terhére ismételten 100.000,- Ft 

támogatást biztosít az Önkormányzat a Rákóczi Szövetségnek. Ezt a felvetést továbbítják és 

jelezik majd, hogy Szenc településnek kívánják ezt az összeget ismételten eljuttatni, illetve 

hogy részt kívánnak venni az átadó rendezvényen. Ha több kérdés nincs, akkor megnyitná a 

napirend felett a vitát, kéri, szavazzanak.  

 

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

49/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség részére nyújtott 100.000.-

Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2016. február 25. 

Felelős: Polgármester 
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8. Napirend 

Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2015. évben nyújtott anyagi 

támogatásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat a közrend és a közbiztonság javítása, a lakosság 

nyugalmának biztosítása, megóvása érdekében önkormányzati rendeletében bruttó 1.000.000,-

Ft-ot adományozott a Bicskei Rendőrkapitányság személyi jellegű és működési kiadásainak 

támogatására. A Gazdasági Szervezeten keresztül a Rendőrkapitányság épületének festésétben 

vettek részt. Nagyon szép lett a 12-14 iroda, melyet sikerült kifesteni, amire az építés óta nem 

nagyon volt lehetőség. Ezt a kapitány úr köszöni és most elküldték az elszámolással kapcsolatos 

anyagokat. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

50/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2015. évben nyújtott 

anyagi támogatásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 

2015. évben nyújtott anyagi támogatásról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

9. Napirend: 

Bicske a Virágzó város pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: Az elmúlt évekhez hasonlóan javasolja, hogy a Képviselő-testület hirdesse meg 

a „Bicske a virágzó város” pályázatot különböző kategóriákban a település virágosítása, szebbé 

tétele céljából. A tavalyi évhez hasonlóan ez évben ismételten javasolja a pályázat 

meghirdetését - a korábbi döntésekhez hasonlóan -, ismételten nevezési díj befizetése nélkül. 

Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta, ehhez véleményt is fűzött. Kéri, 

ismertesse a bizottság véleményét.  
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Sulyokné Guba Judit: „Bicske a Virágzó város” pályázat a „Legszebb konyhakert”-tel 

pályázattal párhuzamosan van kiírva. A legfontosabb, amit ezzel a pályázattal kapcsolatosan 

tudni kell, hogy közterületre lehet pályázni, közterület virágosítására. Az viszont nincs 

meghatározva, hogy kik pályázhatnak, nagyon tág a kör. Intézmények, civil szervezetek, 

magánemberek, bárki pályázhat. Egy kritérium van, hogy a közterületet virágosítsa. Ezt tavaly 

az önkormányzat „Virágözön” rendezvénnyel karöltve valósította meg. A virágözön napján a 

pályázók (intézmény, civil szervezet, magánszemély) 50 %-os vásárlási kedvezménnyel tudnak 

palántákat, virágokat venni, maximum 10 eFt értékben. Egy felső határt kellett húzni. Idén a 

Bicskei Napok környékén lesz a virágözön. A Bicskei Napok május 19-én indul. A jelentkezési 

határidőt, május 23-ére javasolja tenni. Jelentkezni egész tavasszal lehet, de a virágözön napján 

is. Valószínűleg a Bicskei Napokon is lesz egy kijelölt hely, ahol lehet jelentkezni a 

virágosításra. A bizottság 200.000,- Ft összeget javasol keretjelleggel a költségekre. Augusztus 

15-ig kerülnek elbírálásra a pályázatok. Javaslatot tettek a bírálók személyére:  

- Bálint Istvánné alpolgármester asszony, 

- Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszony, 

- Nagy Attila igazgató urat, a Gazdasági Szervezet vezetője,  

- Döme Lászlóné gazdálkodási bizottsági tag, 

- Lovasné Báder Katalin humánerőforrások bizottsági tag. 

 

 

Pálffy Károly: átadja a szót Alpolgármester Asszonynak.  

 

Bálint Istvánné: egy kiegészítést szeretne, jelöljék meg a Szent Mihály napot a díj átadásra. 

Ez nem került bele a javaslatba. Ahogy a „Legszebb konyhakertek” díjátadása ezen a 

rendezvényen kerül sor, ugyanúgy ennek a pályázatnak az eredményhirdetése is legyen ezen a 

napon.  

 

Pálffy Károly: annyi kiegészítést tenne, hogy a bizottság a dologi kiadás keretre jelölte meg a 

200.000,- Ft összeget, de javasolja, a civil keret terhére módosítani határozati javaslatot. Nem 

lát több jelentkezőt, kéri, szavazzanak. Aki a kiegészítésekkel, bizottsági véleménnyel 

elfogadja az előterjesztést, kéri, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

 

51/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évre vonatkozóan „Bicske a Virágzó 

Város” címmel pályázatot hirdet azzal, hogy. 

1. a pályázatra a következő kategóriában lehet jelentkezni: 

a. kertes házak előtti közterület, 
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b. tömbházak, emeletes házak előtti közterület, 

c. utcaközösségek, 

d. egyéb közterület. 

2. a pályázat bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete virágosítását. 

3. a pályázatok elbírálására 2016. augusztus 15-ig felkéri: 

- Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt 

- Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt 

- Nagy Attila igazgató urat, 

- Döme Lászlóné gazdálkodási bizottsági tagot, 

- Lovasné Báder Katalin humánerőforrások bizottsági tagot. 

4. a jelentkezési határidő: 2016. május 23. 

5. a jelentkezés módja: pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu 

oldalról, valamint átvehető és benyújtható: 

- Bicskei Polgármesteri Hivatal 

- Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és 

tagintézményében, 

6. a jutalmazás: 10.000 Ft-os vásárlási utalvány 

7. az ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály-napi rendezvény 

8. a felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság 

következő számában közzéteszi. 

9. a költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetésének civil keret terhére biztosítja 

keret jelleggel 200.000,- Ft összegben. 

 

Határidő:  2016. augusztus 31. 

Felelős:  Polgármester 

 

10. Napirend 

A rotavírus elleni védőoltás támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés tárgyalásakor 

védőoltások beadásához elkülönített egy összeget, ebbe tartozik bele a rotavírus elleni 

védőoltásnak a támogatása is. Szakmailag legjobban Alpolgármester Asszony tudná 

összefoglalni az előterjesztést. Megkéri, ismertesse az előterjesztés.  

 

Bálint Istvánné: Bicske Város Önkormányzata egy gondoskodó önkormányzatnak mondhatja 

magát. Minden korosztály, minden lakosa nagyon fontos. Ennek az előterjesztésnek a témája 

az újszülötteket érinti. Bicskén évente átalagosan 80 gyermek születik. Nagy szerencséjükre az 

idei évben a költségvetésben tudtak arra forrást biztosítani, hogy ezeknek a gyerekeknek a 

részére a védőoltást biztosítani tudják. A rotavírus egy hasmenéssel, hányással járó komoly 

megbetegedés, ami kiszáradást okoz és egyéb további egészségromlás következményei is 

lehetnek. Ezért gondolta az önkormányzat, hogy támogassák, segítsék a gyerekeket. A döntést 

a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdálkodási Bizottság is tárgyalta. Az első vakcinát a szülő 

íratja fel és váltja ki, adatja be a gyermekének, és a második és harmadik védőoltást Bicske 

Város Önkormányzata vállalja magára. Ehhez szükséges a szülőnek egy nyilatkozatot kitölteni, 

ami a Kapcsolat Központ segítségével a védőnőkön keresztül fog eljutni az érintett szülőkhöz. 

Minden gyermeknek lehetőséget biztosítanak, vagyis a szülőknek lehetőséget biztosítanak arra, 

hogy ezt a megbetegedést ezzel a védőoltással el tudják kerülni és egészségkárosodás ne 

léphessen fel. A költségvetésben 1.300.000,- Ft-ot különítettek el. Bízik abban, hogy mindenki 

él ezzel a lehetőséggel. Ez nem egy olcsó védőoltás, de minden családnak érdemes végig 

http://www.bicske.hu/
http://www.bicske.hu/
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gondolni, hogy azt a költséget próbálja meg kiszorítani és az újszülött babájuknak azt 

biztosítani. Azok a gyerekek válnak jogosulttá a védőoltásra, akik életvitelszerűen élnek 

Bicskén és bicskei lakcímmel rendelkeznek, valamint az adott évben 6 hetes és 8 hónapos kor 

között vannak. Akik decemberben születtek, és akiknek az első vakcinát már beadatták a szülők, 

azok is keressék a védőnőt és minden információt meg fognak kapni. Fontos dolog még, hogy 

megtörtént a 3 ajánlat bekérése. Egy cégtől nem kaptak árajánlatot, vagyis a cég azt nyilatkozta, 

hogy nem kíván árajánlatot tenni, további két cégtől azonban megkapták az árajánlatot. A két 

cég közül a kedvezőbb ajánlatot az MSD Pharma Hungary Kft-től kapták. A Rotatec védőoltás 

lesz az, amit a bicskei újszülöttek részére az önkormányzat biztosítani tud. Azt kéri a képviselő-

testülettől, hogy ezt a javaslatot mindenképpen támogassa.  

 

Pálffy Károly: minden 6 hetes és 8 hónap közötti korú gyermek részére ez a lehetőség nyitva 

áll. Bízik benne, hogy minél többen élni fognak ezzel a lehetőséggel és védelmet tudnak 

nyújtani a legkisebbeknek. Megnyitja a napirend felett a vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, 

szavazzanak. Aki egyetért a határozati javaslattal, kéri, jelezze.  

 

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

52/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A rotavírus elleni védőoltás támogatásáról 

1. Bicske Város Önkormányzata a védőoltások költségének részbeni átvállalásában, oltási 

támogatásban részesíti azt a személyt, aki Bicske Város területen bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik, életvitelszerűen itt él, és aki az adott évben 6 hetes és 8 hónapos korú gyermeke 

részére - a házi gyermekorvos javaslatára - rotavírus okozta hasmenés elleni védő oltássorozat 

költségének átvállalását igényli. 

2. Az oltási támogatásra a törvényes képviselő akkor jogosult, ha vállalja, hogy a 3 vakcinából 

álló védőoltás sorozat 1. vakcináját kiváltja és beadatja a gyermeke számára, az Önkormányzat 

pedig támogatásként biztosítja a 2. és 3. vakcinát. 

3. A képviselő-testület felkéri a Védőnői szolgálatot az oltássorozat lebonyolításának 

koordinálására. 

4. Az oltási támogatás iránti kérelmet a jogosult illetve a törvényes képviselő az erre 

rendszeresített formanyomtatványon két példányban a háziorvos védőoltásra tett javaslatával 

együttesen, zárt borítékban az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ Védőnői Szakmai Egységéhez juttatja el. 

5. A képviselő-testület a fenti feladatok végrehajtása érdekében megállapodás köt az MSD 

Pharma Hungary Kft.-vel a szükséges oltóanyag (RotaTeq belsőleges oldat, Rotavírus 

vakcina, élő orális, pentavalens G1, G2, G3, G4, P1A/8/típusú rotavírus, ATC kód: J07BH02) 

beszerzése érdekében. A képviselő-testület a szükséges forrást Bicske Város Önkormányzat 

2016. évi költségvetésének dologi kiadások előirányzata terhére, keretjelleggel 1.300.000,-Ft 

értékben biztosítja. 
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6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére. 

Határidő: 2016. március 5. 

Felelős: Polgármester 

 

11. Napirend 

A kárpátaljai Csap településsel kötendő testvérvárosi megállapodással összefüggő 

kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A képviselő-testület az előző évben több alkalommal is támogatta a kárpátaljai 

Rát és Csap településeket. Javasolja, hogy Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

adjon felhatalmazást, hogy tárgyalásokat folytasson Csap, a mai Ukrajna területén található 

város vezetőivel a lehetséges testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében. A település kb. 9 

ezer fős lakossággal rendelkezik. Kárpátalján ez az a település, ahol a legnagyobb számmal 

élnek még magyar emberek. Alpolgármester Asszony járt is kint az egyik adomány gyűjtő út 

során. Kéri, hogy erről egy rövid összefoglalót adjon.  

 

Bálint Istvánné: ahogy az előterjesztésben is szerepel 2015. évben, amikor Ukrajnában 

elkezdődött a háború, akkor Orbán Viktor miniszterelnökünk egy felhívást tett közzé az 

országban, hogy minden olyan település, és magánember, vállalkozó, aki úgy gondolja, hogy 

ezeket a területeket érdemes támogatni vagy tudja támogatni, az tegye meg. Akkor Tessely 

Zoltán országgyűlési képviselőnk tett egy felhívást az ő választókerületében, amihez nagyon 

dicséretes formában és eredményekkel csatlakozott 35 település. Szinte majdnem minden a 

körzetéhez hozzá tartozó település csatlakozott. Ekkor hoztak egy képviselő-testületi döntést, 

miszerint 600 eFt-tal támogatták Rát települést. Az önkormányzatok által felajánlott pénz a 

Kárpátaljai Népfőiskola számlájára lett elutalva. Ezt az összeget, 1.700.000,- Ft-ot, 2015. 

novemberében a Kárpátaljai Népfőiskola elnökével, országgyűlési képviselő úrral együtt adták 

át Rát településének református lelkésze részére. Egy nagyon boldog karácsony kerekedett az 

ott élőknek, hiszen rendkívül nagy szegénységben élnek. Ő úgy jellemezte ezt, mikor haza értek 

erről az adomány átadó útról, hogy olyan érzés volt, mint egy időutazás. Átlépi a határt 

Záhonynál és olyan mintha 70 évvel ezelőtti időbe érkezne. Rendkívül nagy a szegénység, 

nagyon rászorultak az ott élő emberek, de az a fajta szeretet és hála, amit az ott élőktől kapott, 

az sok mindenért kárpótolta. Szentmihály Napi rendezvényünkön Mága Zoltán is ott volt. A 

jótékonysági koncert bevételét szintén a kárpátaljai magyarok támogatására ajánlotta fel a 

városunk. Mága Zoltán a koncerten tett egy felajánlást, miszerint 500.000,- Ft-ot szeretne a 

gyűjtéshez támogatásként nyújtani. Aztán úgy döntött, hogy mégsem teszi ezt teszi, hanem a 

Kultúra Napja alkalmából meghívást kapott egy jótékonysági koncertre, és itt adta át szintén 

Rát település református lelkészének ezt az összeget. Nagyon megható és felemelő érzés volt. 

Erre a rendezvényre elkísérte Iványi Ferenc Tivadarné képviselőtársa és gondolja, ugyanezeket 

tudja elmondani. A koncert előtt lehetőségük volt arra, hogy a csapi városvezetéssel 

találkozzanak. Nagyon nagy szeretettel fogadták őket. Csap településről annyit kell tudni, hogy 

8.990-en élnek a településen, amit polgármester úr is említett már, több mint az 50 % magyar. 

Élnek ott romák, akik magukat magyaroknak vallják, magyar nyelven beszélnek, magyar 

iskolába járatják a gyermekeiket. Nagyfokú összefogásnak lehettek megtapasztalói. Ukrán a 

polgármester, abszolút pozitívan áll a magyarsághoz. Ismeri a történelmet, ott nőtt fel, tudja, 

hogy mi miért alakult úgy, ahogy. Soha nincsenek magyarellenes cselekedetei, hanem mindig 

azt veszi alapul, hogy hogy tud ebből a közösségből pozitívan együtt értéket teremteni, a 

nehézségekből kikeveredni. Azt gondolja példa értékű, amit ott tapasztaltak és láttak. A további 
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adománygyűjtésre visszatérve, Rát település részére teljesen új iskolabútort sikerült szerezniük, 

amit a szomszéd településen, Zsámbékon az Alex bútor ajánlott fel. Iskolapadokat, 

számítógépeket, székeket ajánlottak fel, hogy szebbé tudják tenni a ráti iskolába járó gyermekek 

mindennapjait. Nem összevissza vegyes, 30 éves székeken kell ülniük. Folyamatosan jönnek 

ruha adományok is, amelyeket már két ízben volt lehetőség eljuttatni. Ezekért a támogatásokért, 

amit ezeknek az embereknek és településeknek biztosítanak, tényleg a szeretet a legfontosabb, 

amit kaphatnak.  

 

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

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

53/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A kárpátaljai Csap településsel kötendő testvérvárosi megállapodással összefüggő 

kérdésekről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

 

1. hogy, folytasson tárgyalásokat Csap, a mai Ukrajna területén található város vezetőivel 

a lehetséges testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében, 

2. a testvérvárosi megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat aláírására, 

3. hogy, a sikeres tárgyalások lefolytatását követően, terjessze elő a testvérvárosi 

megállapodást jóváhagyás céljából a képviselő-testületnek. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. április 11. 

 

 

12. Napirend 

A kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozással összefüggő állásfoglalásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Ez idáig tudomásuk szerint másfél millió illegális bevándorló lépett be 

Európába ellenőrzés nélkül. Ezt Bicskén a befogadó állomás miatt az előző évben jelentősen 

érezhették. Ez a beléptetési folyamat jelenleg is tart, a legfrissebb adatok szerint az előző pár 

napban a befogadó állomás 200 fős létszáma egyik napról a másikra ismételten több mint 500 

fölé emelkedett. Sajnálatos események bizonyították, hogy az ellenőrizetlen bevándorlás növeli 

a terrorizmus és a bűnözés kockázatát is. A magyar embereket, és a magyar családokat meg kell 

védeni ezektől az atrocitásoktól. Az Európai Unió államai: Németország, Ausztria, és Benelux 

államok 45 ezer ember visszatelepítését szorgalmazza Magyarországra. Ez ellen eddig több 

mint 2 millió ember már kifejezte aláírásával tiltakozását. A tiltakozáshoz a képviselő-testület 

határozatával csatlakozott. Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a betelepítési kvóták elleni 

tiltakozásának hangot adva az előterjesztést fogadja el. A képviselő-testület azon véleményének 

adjon hangot, mi szerint jogtalan és értelmetlen a kötelező betelepítési kvóta alkalmazása. 

Semmilyen jogszabály nem ad lehetőséget erre az Európai Unióban, ezért elutasítják. A 
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képviselő-testület álláspontja szerint a kötelező betelepítési kvóta növeli a bűnözés kockázatát 

és a terrorveszélyt, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási 

rendszerünkre. Veszélyezteti a kultúránkat, a minden napjainkat élet- és vagyonbiztonságunkat. 

A képviselő-testület tiltakozását fejezi ki az ellen, hogy azon emberek, akik országunkon 

keresztül átjutottak az Európai Unió más tagállamába a végső Uniós döntés alapján 

Magyarországra visszatoloncolásra kerüljenek. Képviselő-testület köszönetét fejezi ki 

Magyarország kormányának a migráns helyzet kezelésében eddig megtett intézkedéseiért, 

Magyarország gazdasági, szociális és kulturális értékeinek következetes érvényre juttatásáért, 

mellyel hozzájárul a magyar emberek élet és vagyonbiztonságának megőrzéséhez. A képviselő-

testület kéri a Kormányt, hogy a jövőben is minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az 

illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát. Védje meg Magyarországot, 

védje meg a magyar embereket. Ehhez kiegészítésként hozzáteszi, hogy biztos látták a 

híradásokból, hogy a tegnapi nap folyamán Miniszterelnök úr egy sajtótájékoztatón 

bejelentette, hogy Magyarországon egy országos népszavazást írnak majd ki a betelepítési 

kvóta megakadályozása érdekében. A biztonságunk és értékeink megóvása érdekében kéri, 

hogy mindenki támogassa a kezdeményezést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát 

jelentkezőt, kéri, szavazzanak.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

54/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozással összefüggő állásfoglalásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „kötelező betelepítési kvóta 

elleni tiltakozással összefüggő állásfoglalásról” című előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

1. A képviselő-testület azon véleményének ad hangot, miszerint jogtalan és értelmetlen a 

kötelező betelepítési kvóta alkalmazása, ezért elutasítja azt. 

2. A képviselő-testület álláspontja szerint a kötelező betelepítés növeli a bűnözés 

kockázatát és a terrorveszélyt, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi 

és oktatási rendszerünkre, veszélyezteti a kultúránkat, a mindennapjaink élet- és 

vagyonbiztonságát. 

3. A képviselő-testület tiltakozását fejezi ki az ellen, hogy azon emberek, akik 

Magyarországon keresztül átjutottak az Európai Unió más tagállamaiba, a végső uniós 

döntés alapján Magyarországra visszatoloncolásra kerüljenek. 

4. A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Magyarország Kormányának a migráns helyzet 

kezelésében eddig megtett intézkedéseiért, Magyarország gazdasági, szociális és 

kulturális értékeinek következetes érvényre juttatásáért, amellyel hozzájárult a magyar 

emberek élet- és vagyonbiztonságának megőrzéséhez- 
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5. A képviselő-testület kéri a kormányt, hogy a jövőben is minden lehetséges eszközzel 

akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, 

védje meg Magyarországot és a magyar embereket. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. február 25. 

 

13. Napirend: 

A Zöld Bicske Nkft. ügyvezetőjének kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Zöld Bicske Nkft. ügyvezetője kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 

amelyben a Nkft fogyasztóvédelmi kötelezettségeinek ellátása érdekében kér jóváhagyást a 

fogyasztóvédelmi referens munkát ellátó személy vonatkozásában munkaszerződés 

megkötésére. A jóváhagyás azért szükséges, mert az elvégzendő feladatokra alkalmas 

fogyasztóvédelmi referens az ügyvezető közeli hozzátartozója. Megnyitja a napirend felett a 

vitát, nem lát jelentkezőt, kéri, szavazzanak. Aki hozzájárul, hogy a Zöld Bicske Nkft. 

ügyvezetője közeli hozzátartozóját alkalmazhassa a Nkft-ben, kéri, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

55/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: a Zöld Bicske Nkft. ügyvezetőjének kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zöld Bicske Nkft. egyedüli 

tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Zöld Bicske Nkft. az ügyvezető közeli 

hozzátartozójával, fogyasztóvédelmi referens munkakörre vonatkozóan, munkaszerződést 

kössön. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés jóváhagyására. 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős: Polgármester 

 

 

14. Napirend: 

A Bicske, 0171/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 
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Pálffy Károly: Mindenki előtt ismert ez az ingatlan, ez a volt Viadom területe, melyet már 

többször kértek az önkormányzat számára. Most ismételten egy olyan funkcióra szeretnék kérni 

ezt a területet, mely Tessely Zoltán miniszterelnöki megbízott biztosnak megbízatásával 

szorosan összefügg, mely szerint Bicske és Tarján között kerékpárút kerülne kialakításra. Ezen 

a területen is keresztül menne az út. Megnyitná a napirend felett a vitát.  

Sulyokné Guba Judit: ez egy régóta vágyott terület a város számára. Annak idején a 

Katasztrófavédelmi Központot tervezték volna ide. De nem sikerült a területet megszerezni. Jó 

helyen van a biciklis út átvezetése és kimondottan jó rekreációs tevékenység létrehozásához. 

Reméli, hogy a miniszterelnöki biztos, a polgármester aláírása és a közgyűlés elnökének az 

aláírása kellő nyomatékot ad a kérésnek.  

 

Pálffy Károly: nem lát több jelentkezőt, kéri, szavazzanak. Aki egyetért, a határozati javaslattal 

jelezze.  

 

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

56/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicske, 0171/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

összefüggő kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

 

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi a Bicske 0171/3 hrsz.-ú, kivett 

telephely megnevezésű, 2 ha 7562 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadban a Magyar Állam 

tulajdonában lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását, 

 

2. jelen határozat 1. pontja szerinti Bicske 0171/3 hrsz.-ú ingatlant a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 

(településfejlesztés, településrendezés) és 15. (sport, ifjúsági ügyek) pontjában előírt 

kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátására kívánja hasznosítani, 

felhasználási célként az 1980/2015. (XII.23.) Kormány határozattal támogatott Bicske-

Tarján települések közötti kerékpárút megvalósítását a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy 

Vértes Térségi Fejlesztési Tanács együttműködésével jelöli meg;  

 

3. felhatalmazza a Polgármestert az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, valamint az ingyenes területátadásra vonatkozó 

megállapodás aláírására;  

 

4. megállapítja, hogy a jelen határozat 1. és pontjában megjelölt ingatlan nem áll helyi 

védettség, örökség-védelmi oltalom, természetvédelmi védettség, illetve Natura 2000 

védettség alatt; 
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5. a jelen határozat 1. pontjában megjelölt ingatlan térítésmentes átvételével kapcsolatosan 

vállalja, hogy: 

a) saját költségvetése terhére - szükség esetén - az ingatlan környezeti állapotát felméri, 

kármentesíti, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a 

szükséges engedélyeket megszerzi, 

b) az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő 

általános forgalmi adót megtéríti, 

c) saját költségvetése terhére a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket - ideértve 

a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét és a telekmegosztás költségét is 

- megtéríti, 

d) az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt, 

e) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés b) pontja 

szerinti beszámolási kötelezettséget - a tulajdonjog megszerzését követő évtől 

kezdődően - minden év december 31. napjáig írásban teljesíti, 

f) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontja 

szerinti kötelezettséget az önkormányzati kötelező feladat ellátási célnak megfelelően 

teljesíti, azaz az ingatlanokat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem 

idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően hasznosítja, valamint állagát megóvja, 

g) teljesíti azon külön feltételeket, amelyekhez a vagyonkezelő vagy annak felügyeleti 

szerve az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását 

kötötte. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. február 29. 

 

15. Napirend: 

Képviselői bejelentések 

 

Ivanics Imréné: a novemberi ülésen már jelezte, hogy a kertvárosban az az árok, amely a telkek 

között húzódik, - a Kodály Zoltán utcától az Rózsa utcáig tartó árok - lejtése nem megfelelő. A 

víz megáll a Kodály Zoltán utcánál. Lehet, hogy az útépítésnél nem lett kellően figyelembe 

véve a döntés, és ugyanez a helyzet a Kodály Zoltán és az Erdőalja utca sarkán is. Ahol egy 

kibetonozott árok került kiépítésre, ott is megáll a víz. Mindkét épület vizesedik. Szeretné, ha 

a műszakos kollégák megnéznék, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a helyzetet és a kellő 

lejtést megadni az ároknak. Még egy problémát szeretne jelezni. A tél során a buszöblökben 

eléggé kikátyúsodtak a várakozó helyek. Szeretné, ha a Gazdasági Szervezet egy kis 

töltőanyaggal beöltené ezeket a kátyúkat. Köszöni. 

 

Sulyokné Guba Judit: Kérné a segítséget, mivel a családok parkjánál, a focipályájánál a két 

focikapu tönkrement. Tekintettel, hogy közeleg a tavasz és szeretnének játszani a fiatalok, kérné 

ennek a két kapunak a pótlását.  A következő a Gárdonyi utca 15. szám előtt a betonlapok. A 

járda betonlapokból van, és nagyon szét vannak csúszva, balesetveszélyesek. A harmadik gond, 

a Móricz Zsigmond utcai virágboltnál van. Ott egy hatalmas kiszáradt fa áll. Azt szeretné kérni, 

hogy azt vágják ki. A negyedik, Ivanics képviselő asszony már jelezte, hogy a Szent István út-

Tatai út kereszteződésében lévő két zebra beletorkollik a zöld szigetbe, a sövénybe. Nagyon 

nehéz az átjárás itt. Azt kérné, hogy vizsgáltassák meg ezt a Közúttal, hogy pár méterrel arrébb 

át lehetne-e tenni ezeket a zebrákat. Akkor a Bartók Üzletháznál a szélesebb aszfaltozott 

részéhez tudna becsatlakozni.  
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Máté János Szilárd: Petőfi tér, Petőfi utca, Tompa utca, Arany János utca, ezekkel 

kapcsolatban jelzi, korábban is jelzett problémát orvosolni kellene. Valaki azt javasolta, hogy 

Petőfi nevéhez méltatlanok a mostani körülmények. Petőfi Sándor evangélikus volt, Arany 

János református presbiter, Tompa Mihály református lelkész. Valaki azt mondta, hogy jobb 

lenne átkeresztelni a Petőfi teret a régi nevére Bikakútra. Azt javasolja, hogy 2017. március 15-

i ünnepséget a Petőfi téren tartsa meg a város méltó körülmények között, ha ezt lehetséges kérni. 

A másik egy bejelentés. Lelkész gyerekként nőtt fel, édesapja megjárta a hadifogságot, fél 

tüdővel jött haza és ezért nem tud egyetérteni a Bicskei Újság karácsonyi mellékletében 

szereplő kommunista módszerekkel, egész életében ezt élte át, szeretné bejelenteni, hogy 

mostantól fogva ebbe az újságba nem szeretne cikket írni. Köszöni szépen.  

 

Bálint Istvánné: egy bejelentést és egy köszönetet szeretne mondani. Lassan másfél éve kitört 

Nagy Károly téri villanyoszlop a mai nap folyamán felállításra került. Azt szeretné kérni a 

műszaktól, hogy tegyék meg, hogy utánakérdeznek, hogy az EON részéről a tegnapi napon tett 

ígéret ténylegesen megvalósul-e és végre fényárba fog úszni a Nagy Károly tér, úgy mint régen. 

Az ott lakók már régóta várnak erre. A másik: szeretné megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt 

szombaton az I. Bicskei Hagyományteremtő Disznóvágáson részt vett, úgymint a lakosoknak, 

mint a rendezvény lebonyolítóinak, a Gazdasági Szervezetnek, a Művelődési Ház dolgozóinak, 

a hivatal dolgozóinak, a nyugdíjas klubnak, az Összefogás Bicskéért Egyesület tagjainak és a 

képviselő társaknak. Nagyon jól érezték magukat, egy jól sikerült rendezvényt tudtak maguk 

mögött, annak ellenére, hogy soha ilyet nem csináltak. Egy kicsit mindenki félt, de azt gondolja, 

hogy ennek ellenére annál jobban sikerült. Köszöni szépen még egyszer mindenkinek.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: az alsó telepen a buszközlekedésnél az utak állapotára szeretné 

felhívni a figyelmet. Ahol az autóbusz közlekedik ott az aszfalt nagyon kátyús. Árpád utca, 

Hunyadi utca és az Árpád utcával párhuzamos utca rossz állapotban van. Javításra szorul.  

 

Pálffy Károly: az útjavításokkal kapcsolatban annyit mondana, hogy a fagyokat követően 

tudnak megfelelő és tartós megoldást találni. A bejelentéseket a műszaki osztállyal 

megvizsgáltatja.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: többen megkeresték a busz közlekedés, a busz sofőr magatartása 

miatt, ha tudnak ez ügyben valamit lépni, az jó lenne. Idősek, gyerekesek észrevétele.  

 

Pálffy Károly: volt korábban egy találkozó a busz közlekedést végző társaság vezetőjével 

hasonló okok miatt. Keresik a megoldást. Megköszöni mindenki munkáját, és a zárt üléssel 

folytatják. A rendes ülést 9.29 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 

 

 


