
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. március 30-án. 800  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő (később érkezett) 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Bacsárdi József, aljegyző 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Stefanitsné Janek Réka, médiareferens 

Dr. Hekman Tibor, szervezési- és jogireferens 

Fábián Róbert, műszaki irodavezető 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Kollár-Vincze Viktória, civil- és sportreferens  

Szabó Gábor, Járási Hivatal vezetője 

Borbíró Mihály, Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke 

Nagyné Szita Erzsébet, BEMKK mb. igazgatója 

Szabó Ágnes, Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ igazgatója 

Teszár Tamás, Zöld Bicske Nkft. ügyvezető igazgatója 

Nagy Attila, BGSZ igazgatója 

Sándor Alíz, Járási Hivatal, roma referens 

Kósa László, Bicske Városi TV 

 

 

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

11 fővel határozatképes a képviselő-testület. A kiküldött napirendi pontokhoz lenne egy 

javaslata. A Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést javasolja 

levételre további pontosítás végett. A 11-es napirendi pontként javasolt Tájékoztató a roma 

referens munkájáról szóló előterjesztést a Járási Hivatal vezetője kérésére, mert elfogalaltsága 

van, első napirendi pontként tárgyalják, valamint a 15-dik napirendi pontként javasol felvenni 

egy napirendi pontot. Plusz egy lehetőség nyílik a területi Operatív Programokon belüli 

pályázatra, ennek az előterjesztését jelen pillanatban készítik a kollégák, ezt kéri felvenni az 

utolsó napirendi pontként. Kérdezi a képviselő társakat, hogy a napirendi pontokkal 
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kapcsolatosan van-e kérdés, javaslat? Nem lát jelentkezőt. Aki a létszámjelentést, valamint a 

kiegészített napirendet elfogadja, kéri, jelezze.   

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

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

az alábbi napirendet:  

 

Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

69/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. március 30-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-i rendes, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) Tájékoztató a roma referens munkájáról   
Előterjesztő: polgármester 
 

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

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

testületi határozatok végrehajtásáról   
Előterjesztő: polgármester 
 

4) A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatáról Előterjesztő: 

polgármester 
 

5) A helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról   
Előterjesztő: polgármester 
 

6) A háziorvosok részére nyújtandó kedvezményekről   
Előterjesztő: polgármester 
 

7) A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás vagyonának felosztásáról   
Előterjesztő: polgármester 
 

8) A könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról   
Előterjesztő: polgármester 
 

9) A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról   
Előterjesztő: polgármester 
 

10) A 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről   
Előterjesztő: polgármester 
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11) Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Kft. alapító okiratának módosításáról   
Előterjesztő: polgármester 
 

12) Óvodai beíratással összefüggő hirdetmény közzétételéről   
Előterjesztő: polgármester 
 

13) A közterületen elhagyott hulladékról szóló szerződésről   
Előterjesztő: polgármester 
 

14) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyújtandó 

pályázatokról szóló 65/2016. (III.23) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 
 

15) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend: 

Tájékoztató a roma referens munkájáról   
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A Járási Hivatal megküldte a roma referens munkájáról szóló beszámolót. A 

Humánerőforrások Bizottsága és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Szeretné 

megkérdezni a Járási Hivatal vezetőjét, Szabó Gábort, illetve a kollégát, hogy van-e 

kiegészíteni valójuk az előterjesztéssel kapcsolatban?  

 

Szabó Gábor: nincsen.  

 

Pálffy Károly: köszöni és megnyitja a napirend felett a vitát, átadja a szót a képviselő 

társaknak. Nem lát jelentkezőt. Kéri, hogy szavazzanak.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

70/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Tájékoztató a roma referens munkájáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei 

Járási Hivatala Hivatalvezetője által készített „Tájékoztató a roma referens munkájáról” szóló 

írásban megküldött tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

Határidő:  2016. március 30. 

Felelős:  Polgármester 
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2. Napirend 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a 2016. II. 25-i képviselő-testületi ülésen döntöttek méltányossági kérelemről, 

valamint bérleti jogviszonyról. Illetve a képviselő-testület elfogadta a polgármester átruházott 

hatáskörben január hónapban megállapított szociális támogatásokról szóló előterjesztést. Aki a 

beszámolót elfogadja, kéri, 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:  

 

71/2016. (III. 30.) 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. március 30. 

Felelős: Polgármester 

 

8 óra 40-kor megérkezett Dr. Bourgla Ossamah képviselő. 

 

Pálffy Károly: köszönti Dr. Bourgla Ossamah-t, így a képviselő-testület létszáma 12. 

 

 

3. Napirend  

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

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: képviselőtársakat illeti meg a szó. 

 

Sulyokné Guba Judit: a 3-ast szeretné megkérdezni. 

 

Máté János Szilárd: a 2-es és a 11-est szeretné. 

 

Igari Léna: a 15-öst szeretné. 

 

Pálffy Károly: március 2-án szakmai egyeztetés, munkaértekezlet volt református iskola 

alapításával kapcsolatban, melyen elkezdték átbeszélni azokat a kérdéseket, melyek az 

önkormányzat, illetve a szakma, valamint a református egyház igényével kapcsolatosan 

felmerültek. Megbeszélés végén megfogalmaztak egy dátumot, március 18-át, a további 
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kérdések felvetésére. A református egyház a kérdéseit megküldte, az önkormányzatnál is 

összeállítottak már kérdéseket, viszont a szakmától még nem kapták meg a kérdéseket. Amikor 

ezek is megérkeznek, természetesen továbbítják a többi érintett fél felé, hogy a válaszokat 

mindenki meg tudja adni a kérdésekre. A munkaértekezleten sok kérdést megtárgyaltak és 

megállapítható volt, hogy minden érintett pozitívan, segítő szándékkal áll hozzá az 

egyházközség kérésének. A tárgyalásokat tovább kell folytatni. A 3-as, egyeztetés Kaszab 

Gábor vízügyi mérnökkel. A város bizonyos pontjain, de elsősorban a Kölcsey utcát érintő 

probléma, valamint a Tószeg-Szent László utcát érintő TOP pályázathoz kértek be több vízügyi 

szakembertől ajánlatot. Velük történt megbeszélés. Ezek közül a legkedvezőbb ajánlatot 

Kaszab Gábor adta, akivel a szerződéskötés is folyamatban van. Bízik benne, hogy a pályázatot, 

amit be tudnak adni, megoldást nyújt pozitív döntést követően a problémákra. 11-es kérdés, 

látogatás testvértelepülésünkön, Tusnádfürdőn, ez március 12-15 között volt, tusnádfürdői 

meghívásra egy delegációval vettek részt. A delegációnak a tagja volt Tessely Zoltán képviselő 

úr, miniszterelnöki meghívott, Sulyokné Guba Judit képviselő asszony, illetve egy 

gyermekekből álló csoport is, akik a március 15-i tusnádfürdői megemlékezés fényét emelték. 

A delegáció része volt még rendőrkapitány úr, valamint a Gazdasági Szervezet vezetője Nagy 

Attila a BGSZ igazgatója. Felemelő dolognak is a részesei lehettek: az országgyűlési képviselő 

urat kérték fel arra, hogy Albert Tibor polgármester úrnak a Lovagkereszt polgári tagozat állami 

kitüntetést adja át. Örül, hogy erre a felterjesztésre pozitív döntés született és átadhatták 

polgármester úrnak ezt a kitüntetést. Nagyon felemelő volt a megemlékezés, mert 

Tusnádfürdőn Magyarországtól elszakított területen ünnepelhettek, emlékezethettek meg a 

márciusi forradalom és szabadságharc kirobbanásáról. Egy olyan területen, ami 

Magyarországtól elcsatolásra került a Trianoni békediktátum következtében, de ahol ápolják és 

őrzik a hagyományainkat. 15-ös, egyeztetés a NFP Nemzeti Fejlesztési Iroda NKft-vel, ez 

szintén egy pályázattal függ össze. Egy kormánydöntésnek köszönhetően lehetőség van a 

szennyvíztisztító telep fejlesztésére, illetve a szennyvízhálózat fejlesztésére, rekonstrukciójára. 

Ez az egyeztetés több éve folyik már, több mint két évvel ezelőtt járt ezzel kapcsolatosan 

először még, mint alpolgármester a NFP Nkft-nél, hogy a bicskei szennyvízhálózat, valamint a 

szennyvíztisztító helyzetének rendezését meg tudják oldani. Két év alatt ért be ez a lehetőség. 

A szennyvíztisztító telep bővítésére nyílik lehetőségük, technológiai fejlesztésre, illetve 

azoknak az utcáknak a becsatornázására, amelyek jelen pillanatban nincsenek gerincvezetékkel 

sem ellátva. Szerencsére ez kevés utcát érint. Viszont érinti a fejlesztés a Jókai, Bogya Károly, 

Szent László utca szakaszát, melyben szeretnék megoldani azt a problémát, hogy csapadékos 

idő esetén a szennyvíz ne jöjjön fel a hálózatból. Ezzel kapcsolatosan volt egy rendkívüli 

képviselő-testületi ülés, melyen ennek a pályázatnak a NFP Nkft-vel a konzorciumi 

megállapodást megtárgyalta és támogatta. Köszöni azoknak a képviselőtársaknak, akik 

fontosnak tartották, hogy azon a képviselő-testületi ülésen részt vegyenek. Képviselőtársaknak 

adja meg a szót, nem lát több jelentkezőt, aki a beszámolót elfogadja, kéri, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  
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72/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

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

határozatok végrehajtásáról 

 

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

határozatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések alapján tett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2016. március 30. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

4. Napirend 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A képviselő-testület 2016. január 27-i ülésén tárgyalta a lakásrendelet 

felülvizsgálatát. A rendelet módosításához szükséges átfogó felülvizsgálat, mellyel 

megváltozott jogszabályi és társadalmi környezethez kell igazítani a lakásrendeletünket. 

Tekintettel arra, hogy a lakásrendelet az elfogadáskor még nem a jogszabályszerkesztésről 

szóló rendelet alapján került elfogadásra, ezért a lakásrendelet módosítása során 

mindenféleképpen ezt az eljárás rendet szükséges figyelembe venni. A lakásrendelet 

újraalkotásánál arra törekedtek, hogy a már jól működő jogintézményeket megőrizzék, illetve 

a lakáshoz jutás célját az önkormányzat maximálisan ki tudja elégíteni. A képviselő-testület 

célja az volt, hogy a lakásrendeletet a megváltozott körülményekhez igazítsa. Ezt az 

előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát, 

a képviselőtársaké a szó. Nem lát jelentkezőt, kéri, aki támogatja a rendelet tervezetet, akkor 

az jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről 

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

A helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A bizottsági üléseken a kitüntetések tárgyalásakor felmerült egy probléma, 

hogy a rövid határidő miatt nem érkeztek megfelelő javaslatok a kitüntetésekre, ezért a 

Humánerőforrások Bizottság javasolta, hogy a határidőt március 1-ről április 1-re módosítsák. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta.  Nem lát 

jelentkezőt, kéri, aki a rendelet módosítást támogatja, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 3/2016. (I.27.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6. Napirend: 

A háziorvosok részére nyújtandó kedvezményekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: az orvosok azt kérik, hogy a helyi iparűzési adó mentességet állapítson meg a 

képviselő-testület részükre. Kiegészítené, hogy a képviselő-testület az orvosoknak jelen 

pillanatban is támogatást nyújt a rezsi díjak átvállalásával, valamint nem állapít meg bérleti 

díjat a rendelő helyiségekre. Ezt az előterjesztést két bizottság tárgyalta, a Gazdálkodási és a 

Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, átadja a Gazdálkodási Bizottság elnökének a szót.  

 

Bárányos József: városunk eddig sem hagyta magára a háziorvosokat. Nyugodt szívvel 

mondhatja, hogy évtizedek óta jelentős összeggel támogatja a háziorvosi ellátást közel havi 

300.000,- Ft-tal a város, ami éves szinten 3,5 MFt. Ezzel párhuzamosan az ellátásra szolgáló 

helyiségeket minden térítési díj nélkül, ingyenesen biztosítja az önkormányzat. A bizottság 

tagjai alaposan megfontolták a kérést és arra a következtetésre jutottak, hogy figyelembe véve 

az idei költségvetési év forrásait, jelen évben nem tudják azt támogatni, hogy mind a közüzemi 

díj támogatást, mind az ingyenes helyiség átadás, mind az adókedvezményt igénybe lehessen 

venni. Ugyanakkor természetszerűen nem szeretne elzárkózni a további tárgyalásoktól és azt a 

javaslatot tennék, hogy amennyiben a háziorvosok úgy gondolják, akkor folytasson le a város 

olyan tárgyalásokat, hogy esetlegesen az eddigi gyakorlatot megváltoztatva ne ez a támogatás, 

hanem az adókedvezmény kerüljön bevezetésre. Köszöni a szót.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: bizottságuk is megtárgyalta az előterjesztést. A vállalkozók részéről 

fogalmazódott meg, az egyik bizottsági tag jelezte, hogy ilyen alapon minden vállalkozói 
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csoport kérhetne további támogatást a várostól. Képviselőtársa kérte azt, hogy az országos 

tendenciát kövesse Bicske is, amennyiben mód és lehetőség van rá, így támogassa az orvosait. 

A Gazdálkodási Bizottság elnöke is hasonlóan fogalmazott. A rezsi támogatással az orvosokat 

már támogatják. Amellett foglaltak állást, hogy amennyiben ez a támogatás megállapításra 

kerülne, akkor talán kevesebb támogatással tudják az orvosokat támogatni. A jelenlegi forma 

egyébként nagyobb támogatást biztosít. Amennyiben a városnak olyan anyagi forrása, vagy 

lehetősége nyílik a jövőben, akkor ezt a lehetőséget a későbbiek során meg kell tárgyalni.  

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: egyrészt érintett, ezért a szavazáson nem fog részt venni, másrészt 

mégsem érintett. Amennyiben a testület megállapítaná az adómentességet, akkor sem 

részesülne belőle, hiszen három szakvizsgájának és rengeteg munkának köszönhetően nem 

járna neki támogatás. Most úgy beszélnek róla, hogy Önök adnak támogatást azzal, hogy a 

közüzemi díjakat átvállalják a rendelőkben, ezzel a háziorvosok elégedjenek is meg. A 

háziorvosok önkormányzati feladatot látnak el. A háziorvosok nem magánorvosokként 

dolgoznak, hanem alapellátást látnak el. Nem is tudja, hogy van-e olyan város az országban, 

ahol a közüzemi díjakat a háziorvosokra terhelik. Lehet, hogy Budapesten létezik ilyen, a 

Rózsadombon, de általában Bicske környéki településeken, ahol rálátásuk van, sem bérleti díjat, 

sem közüzemi díjat, bérleti díj még most először merül fel, hogy még esetleg bérleti díjat is 

szeretnének szedni a háziorvosoktól. A háziorvosi társadalom nagyon elöregedett. Ha nézi a 

háziorvosok átlagéletkorát, mindegyik már idős. Hamarosan váltás lesz ezen a területen. 

Vonzani kellene Bicskére az orvosokat. A Magyar Állam egyszeri kb. 15 MFt-os jutalommal 

jutalmazza azokat az orvosokat, akik elmennek valamelyik településre dolgozni. Itt meg azt 

mérlegelik, hogy itt még bérleti díjat is fognak szedni tőlük, illetve közüzemi díjakat fognak 

fizettetni, amennyiben olyen galád kéréssel fordulnak az önkormányzathoz, hogy 

adómentességet állapítsanak meg. Ebben a városban nem olyan régen több százmillió forint 

adókedvezményt biztosítottak egyes vállalkozóknak és ezt még el tudta viselni a város 

költségvetése. Néhány százezer forint adókedvezmény, néhány nehéz helyzetben lévő 

háziorvosnak ez most komoly problémát fog okozni. Arra kéri, hogy ne fordítva üljenek a 

lovon, tiszteljük meg, becsüljük meg azokat az embereket, akik 30-40-50 éve látják el nagyon 

nehéz körülmények között a bicskei lakosság egészségfenntartását, prevencióját. A néhány 

százezer forintnak legyen egy értékelés, egy megbecsülése azoknak, akik most dolgoznak. 

Nagyon sok helyen szolgálati lakással és egyéb csomó kedvezménnyel próbálják csábítani a 

háziorvosokat. Most először törvényileg lehetővé tették az önkormányzatoknak, hogy ne egy 

iparosként tekintsenek az orvosra, hanem egy olyanra, aki szolgálatot teljesítenek. Járhat nekik 

ez a kedvezmény. A háziorvos nem iparos. Hangsúlyozza, hogy neki ez a kedvezmény nem jár, 

de ha járna, akkor sem venné igénybe. Köszöni. 

 

Pálffy Károly: szeretne reagálni 1-2 dologra. Nem tudja, hogy hol olvasta, hogy miből 

gondolja, hogy szeretnének bérleti díjat kérni. Az önkormányzat eleve ad egy támogatást a 

háziorvosoknak. Most egy plusz támogatást igényelnek. Nem gondolná, hogy fordítva ülnének 

a lovon, az iparoshoz való hasonlatot végképp nem érti. A feladatellátás az önkormányzati 

feladat, ezt senki nem vitatja. Ehhez a megfelelő finanszírozást az OEP adja, akivel 

szerződésben vannak az orvosok is. A feladat finanszírozásával nincs gond, de nem tudja, nem 

kapják meg a finanszírozást? Nem érti. Ellentmondást lát. Aki támogatást kap az még egy plusz 

támogatást is szeretne igénybe venni. Ami tény és való törvényileg lehetőség az 

adómentességre. Nem tartja etikusnak, hogy ugyanarra a feladatra kétfajta támogatást 

biztosítsanak.  
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Bárányos József: polgármester úr már elmondta, amit el akart mondani. Nem szeretné, ha az a 

mondat rögzülne a képviselő-testületbe, illetve a televízión keresztül nyomon követőkben, hogy 

esetleg még egy kósza ötlete van a testületnek, hogy ezen túl majd bérleti díjat szeretne szedni 

az orvosoktól. Erről szó nincs! Csupán a tényeket állapították meg. A tények makacs dolgok. 

Jelen pillanatban a háziorvosok ezt a támogatást kapják Bicske városától. Egyébként meg az 

van, amit a polgármester úr mondott, hogy az OEP finanszírozza az ő működésüket. Eddig 

egyetlen egy panasz nem érkezett arra vonatkozóan, hogy ezzel bármi probléma lenne. 

Márpedig képviselő társa azt mondta, hogy a háziorvosok nehéz helyzetben vannak, akkor 

ebből arra kell következtetni, hogy esetleg az OEP finanszírozással valamilyen probléma van. 

De nagyon reméli, hogy ezzel tényleg nincs. Még egyet szeretne a nézők előtt is megerősíteni, 

hogy a háziorvosaik itt Bicskén köztiszteletben álló emberek, akiket megbecsülnek. De jelen 

pillanatban felelős képviselőként nekik más szempontokat is figyelembe kell venni. Ez a 

szempont neki, mint a Gazdasági Bizottságban dolgozó képviselőnek az, hogy a városunk 

költségvetését megpróbálják a meghatározottak szerint kezelni, azt egyensúlyban tartani. Azért 

volt az a javaslatuk, hogy az idén, meggyőződésük, hogy kétféle támogatást a rendszer nem bír 

el. De nem szeretnének elzárkózni a háziorvosok kérése elől. Amennyiben ők igénylik, akkor 

megvizsgálhatják annak a lehetőségét, hogy ehelyett a támogatás helyett egy iparűzési adó 

kedvezményt vehessenek igénybe. Jelzi, hogy 2,5 MFt-ig mindenki iparűzési adómentes ebben 

a városban. Ha valamelyik orvosnak ezt a bevételt nem éri el, akkor ezzel élhet. Köszöni a szót. 

 

Heltai Zsolt: 100 %-ig a doktor úrral ért egyet, aki követi a magyar közéletet, az láthatja, 

hallhatja, hogy nem csak Bicskén öregedik el az orvos társadalom, hanem mindenhol. Azt 

gondolja, hogy tűzzel-vassal és lobogókkal kell ide csalni az orvosokat, hogy biztosítani tudják 

ebben a városban az egészséghez való jogát az itt élőknek. Doktor urat letromfolták, hogy nem 

hangzott el, hogy bérleti díjat szeretnének szedni, ez tény és való nem hangzott el, viszont, ha 

egy szövegkörnyezetbe beleteszi azt, hogy örüljenek annak a támogatásnak, ami a bérleti díj 

nem beszedése, utalnak arra, hogy akár szedhetnének is. A bizottsági ülésen hangzott el, hogy 

vállalkozó oldalról is megközelítették ezt a kérdést, és erről az oldalról merült fel, ha az orvos, 

mint vállalkozó igénybe veheti, akkor a szobafestő esetlegesen miért nem? Azért nem, mert 

szoba festőből jóval több van ebben a városban, mint orvos. Orvosból meg több kéne. Képviselő 

úr mondta, hogy felelősen kell dönteni. Ez nagyon helyes. Amikor a Budapest Gate területéről 

befolyó adókról mondott le a testület, akkor is ugyan ez a felelősség volt-e az irányadó? 

Zárómondatként csak annyit szeretne hozzátenni, hogy nem fordítva ülnek a lovon, hanem ez 

egy hintaló, amin ülnek, de még nem vették észre. Nem haladnak előre, csak hintáznak. 

Köszöni. 

 

Bálint Istvánné: olyan sugalmak mennek ezen a testületi ülésen, amik nem biztos, hogy 

megállják a helyüket, sőt. Itt, most még jelenleg doktor úr is elmondta, van valóság alapja 

annak, hogy öregszik a háziorvos társadalom, de jelenleg még szeretjük és tisztelik ezeket az 

orvosokat, ahogy Bárányos képviselőtársa mondta. Ne csináljanak már politikát ebből a 

történetből, mert nagyon csúnya irányba megy most. Jelenleg arról beszélnek, hogy a 

háziorvosaiknak milyen lehetőséget tudnak támogatásként biztosítani. Ami a lehetőségeik 

szerint fennáll, azt biztosítják. Ezt gondolja. Javaslat érkezett a bizottsági véleményekben, hogy 

a későbbiekben át fogják gondolni, hogy mi az a plusz. Hogy nem tudnak szolgálati lakást adni? 

Hála istennek minden orvosuk szinte helyben, vagy a környéken lakik, és onnan tud bejárni. 

Nincs rá szükség. Ha oda fognak jutni, hogy majd szolgálati lakást kell biztosítani ahhoz, hogy 

egy körzeti orvosi rendelőbe háziorvosként valakit alkalmazzanak, ő abban biztos, hogy az itt 

ülők közül mindenki egyöntetűen fogja feltenni a kezét arra, amikor erről a döntést meg kell 

hozni, hogy legyen szolgálati lakása. Jelen pillanatban vannak háziorvosok, nem kívánjuk 
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lecserélni őket, nem fognak még elmenni ezek az orvosok. Nyilván mindenki tudja ennek a 

menetét, hogy ez hogy fog zajlani és e szerint fog ez a testület eljárni. Köszöni szépen.  
 

Pálffy Károly: nem lát több jelentkezőt, kéri, hogy a bizottság véleményéről szavazzanak, de 

ezt megelőzően doktor úr kizárásáról kell szavazni, mert korábban jelezte, hogy érintettség 

miatt nem szavaz. Aki a doktor úr kizárásával egyetért, jelezze.  
 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

73/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Dr. Bourgla Ossamah képviselő döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Dr. Bourgla Ossamah képviselőt a 

93/2016. számú, „A háziorvosok részére nyújtandó kedvezményekről” szóló előterjesztést 

lezáró döntés meghozatalából személyesen érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő: 2016. március 30. 

Felelős: Polgármester 

 

Pálffy Károly: a bizottságok javaslatát tenné fel szavazásra. Aki egyetért a bizottsági 

javaslattal, kéri jelezze. 

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  
 

74/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A háziorvosok részére nyújtandó kedvezményekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos, védőnő vállalkozó számára az 

1990. évi C. törvény (Htv.) 39/C. § (4) bekezdésében foglalt mentességet, kedvezményt, 

tekintettel az önkormányzat 2015. évben felülvizsgált adómértékek alapján tervezett 

költségvetésére, nem áll módjában vállalni. A képviselő-testület kéri az orvosokat, hogy tegyék 

meg javaslatukat, hogy a lehetséges adómentesség vagy adókedvezmény igénybevétele és a 

közüzemi díjak általuk történő megfizetése közül melyik lehetőséggel kívánnak élni. 

 

Határidő:  2016. március 30. 

Felelős:  Polgármester 
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7. Napirend 

A Vértes többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás vagyonának felosztásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: 2004. VI. 28-án alakult meg a VTKÖT a térségi célok meghatározása és 

megvalósítása érdekében. Ennek a társulásnak összesen 16 település volt tagja. 2014-ben 10 

tagtelepülés távozott ebből a társulásból. 2014. II. félévében még két település távozott. Így 

összesen 8 település maradt a társulás tagjai között. A Társulás munkaszervezeti feladatait a 

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2013. január 1-től látja el. A 2012. december 6-án született 

háromoldalú Megállapodás, mely a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és a 

Polgármesteri Hivatal valamint Bicske Város Önkormányzata között jött létre. A Társulás 

munkaszervezeti feladatait 2013. január 1-től a Bicskei Polgármesteri Hivatal látja el. A 

13/2015. (VI.18.) határozatával fogadta el a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa azt a döntését, hogy 2015. december 31-én a Társulás jogutód nélkül 

megszűnjön. A társulást már régebb óta szerették volna megszűntetni a települések, viszont volt 

egy GVOP hálózat, melynek a szerződése a tavalyi év végén járt le. Ennek a hálózatnak az 

értékesítéséből befolyt összegnek a felosztását láthatják képviselő társak maguk előtt. Ebből a 

befolyt összegből egyrészt a társulási tanács úgy határozott, hogy a Bicske város által 

megfinanszírozott kintlévőségeket leírja ebből az összegből, illetve a szükséges számlákat, az 

ÁFA befizetést rendezi belőle. Valamint visszamenőleg 2014. 07. hó 1-ig az utolsó kilépő tag 

kilépéséig visszafizeti az összes társulási önkormányzat számára a tagdíjakat. Ezt követően a 

fennmaradt összeget a pályázatban akkor résztvevő 16 önkormányzat között lakosságszám 

arányosan szükséges felosztani. Ezáltal Bicske Város Önkormányzatára a pénzmaradványból 

7 415 342,- Ft bevétel jut, valamint a visszatérített társulási tagdíjakból 1.855.900,- Ft, illetve 

a lakosság szám arányos felosztásból 8.913.681,- Ft illeti meg. Erre kér a pénzügyi iroda 

vezetőjétől egy megerősítést.  

 

Molnár Enikő: az elhangzottakat megerősíti. 

 

Pálffy Károly: ezt a napirendet a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, aki az elszámolást elfogadja, kéri, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

75/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos 

elszámolásáról 
 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. tudomásul veszi a 27/2015. (XII.17.) Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanács határozatában foglalt jelen határozat 1. melléklet szerinti 
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2015.07.11-2015.12.11 közötti bérleti díj felosztását, jelen határozat 2. melléklete 

szerinti Internet eladásából származó vagyon felosztását tudomásul veszi. 

2. elfogadja jelen határozat 3. melléklete szerint a 2014. 07.01-től Alcsútdoboz község, 

Bicske város, Bodmér község, Csabdi község, Csákvár város, Felcsút község, Gánt 

község, Óbarok község által befizetett VTKÖT tagdíj felosztását,  

3. elfogadja jelen határozat 4. melléklete szerint Alcsútdoboz község, Bicske város, 

Bodmér község, Csabdi község, Csákvár város, Felcsút község, Gánt község, Óbarok 

község tekintetében a VTKÖT pénzmaradványának felosztását. 

4. felkéri a Polgármester, hogy az elszámolás részét képező összegek önkormányzatonként 

egy összegben történő átutalásáról – amennyiben a vagyonfelosztás őket érintő részét 

az érintett önkormányzatok elfogadják - az 1., 2., 3. pontban foglaltak alapján 

gondoskodjon az önkormányzatok részére az elszámolás elfogadását követő 15 napon 

belül. 

5. elfogadja a határozat 5-7. mellékletei szerint a VTKÖT 2015-ös elszámolását. 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Polgármester 

 

8. Napirend: 

A könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzatának könyvvizsgálatát ellátó C.C. Audit 

Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói megbízatása 2016. május 31-én 

lejár. Fontos lenne a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötése annak 

érdekében, hogy az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a vagyoni-

, pénzügyi- és jövedelmi helyzetről, valamint, hogy az megfelel-e az érvényes jogszabályi 

rendelkezéseknek. Fontos, hogy minden Képviselő-testület elé terjesztett költségvetési és 

zárszámadási rendelet-tervezetet véleményezzen a könyvvizsgáló, annak érdekében, hogy 

igazolni lehessen, hogy az éves költségvetési beszámoló, a mérleg, a pénzforgalmi jelentés, a 

költségvetési maradvány- és eredmény-kimutatás, valamint a kiegészítő mellékletek 

megfelelnek-e a megbízhatóság és a valódiság követelményének, továbbá összhangban van-e a 

törvényes előírásokkal. Könyvvizsgálót Bicske Város Önkormányzatának jelen jogszabályi 

környezetben nem lenne törvényi kötelezettsége alkalmazni. Egy esetben kell könyvvizsgálót 

alkalmazni, ha egy településnek hitelállománya van. Viszont Bicske városának nincs 

hitelállománya az állami adósságátvállalás következtében. A megfelelő szakmai kontrollt 

szeretnék tudni, ezért bekértek 3 árajánlatot. A három árajánlat közül a DrTM'67 Pénzügyi 

Szakértő Intézet Kft. bizonyult a legjobbnak. A Kft. ügyvezetője Dr. Tasnádi Márta, aki a CC 

Audit Kft-nél sokáig a Bicskei Önkormányzatnak a felelőse is volt. A CC Audit Kft-nél 

bekövetkezett változások miatt kértek be máshonnan ajánlatokat. Nem látják ott biztosítva azt 

a szakértelmet ami anno meg volt ennél a cégnél. Javasolják a Dr.TM’67 Pénzügyi Szakértő 

Intézet Kft. megbízását összesen 88.900,- Ft/hó összegben. Ezt az előterjesztést a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta és támogatta. Elnök úrnak adná meg a szót.  

 

Bárányos József: egy kérdése lenne. Látja az előterjesztésben - a bizottságon nem került szóba 

- hogy 1 évre tervezzük a szerződés megkötését. Javasolja, hogy ez egy 5 éves időszak legyen, 

3 hónapos felmondási idővel mindkét fél részéről jogkövetkezmények nélküli. Nem kell évente 

előterjeszteni a könyvvizsgáló választását. Azt gondolja, hogy semmilyen negatív 

következménye ránk nézve nincs, ha 3 hónapos felmentési időt beleveszik. Ezt ügyvezető 
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asszonnyal meg kell beszélni, hogy ettől ő sem zárkózna el. Módosító indítványa lenne. 

Köszöni. 

 

Pálffy Károly: kérdezi a hivataltól, hogy 1 éves időszakra kérték az árajánlatot, vagy hosszabb 

időre. 

 

Molnár Enikő: egy évre. 

 

Bárányos József: akkor visszavonja az indítványát. 

 

Pálffy Károly: képviselőtársaké a szó, nem lát jelentkezőt, aki támogatja a szerződés 

megkötését, kéri, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

76/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DrTM’67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft.-t 

(cím: 1147 Budapest, Fűrész utca 23. M fsz. 9.) bízza meg Bicske Város Önkormányzat 

könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2016. június 1-től 1 éves időtartamra. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés 

jelen határozat 1. melléklete szerinti aláírására. 

 

Határidő: 2016. április 10. 

Felelős: Polgármester 

 

A 76/2016. (III.30.) számú határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

9. Napirend: 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

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

önkormányzati rendeletében a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére 9.000.000,-Ft 

támogatást biztosított. 

Ezt az elszámolást kapták most meg.. Az elszámolás során ellenőrzésre került a támogatási 

összeg, amivel a tűzoltóság határidőben elszámolt. Az elszámolás megfelel a szerződésben 

foglaltaknak. Ezt a napirendi pontot a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

bizottság elnökének. 
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Bárányos József: a fentieken túl egyetlen kiegészítő javaslata van. Köztudott, hogy a Bicskei 

Önkéntes Tűzoltóság nem csak Bicske közigazgatási területén belül, hanem azon kívül is, a 

környező településeken is feladatot lát el. Ugyanezek a települések a feladatok ellátáshoz 

semmilyen mértékben nem járulnak hozzá. Ezért az a javaslatuk, hogy készüljön egy olyan 

előterjesztés, melyben kapcsolatfelvétel történik a környező településekkel és létszám 

arányosan a 9 MFt felett támogatást kérjünk tőlük az önkéntes tűzoltóság által elvégzett 

feladatok ellátásához. Ehhez kéri a támogatásukat.  

 

Pálffy Károly: megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Sulyokné Guba Judit: nem közvetlenül az elszámoláshoz kapcsolódik a hozzászólása. Nem 

csak egy szakmai szervezetről van szó a bicskei tűzoltóság esetében, hanem egy olyan 

szervezetről is, ami a testvérvárosi kapcsolatokban meghatározó szerepet játszott korábban. 

Meghatározó tényezőként tekintenek a testvérvárosok a bicskei tűzoltóságra. Azt szeretné 

felajánlani, hogy a jövőben, ha igénybe veszik, akkor az önkormányzat játsszon közvetítő 

szerepet, a kapcsolat erősítésében segítenek. 

 

Bálint Istvánné: az önkormányzat ezt a feladatot vállalja, csak a közreműködésben kell egy 

kicsit hathatósabb tevékenység. Az önkormányzat részéről ez a kezdeményezés megtörtént.  

 

Borbíró Mihály: Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nem 

szeretné megakasztani hosszú hozzászólással a lendületes menetet. Annyit szeretne szóban 

hozzátenni, hogy sajnos elég rossz tendenciák kezdenek elindulni a káresetek tekintetében. 

Káresetek alatt érti a tűzeseteket és a műszaki mentést. 2013 óta egy enyhe majd egy erősödő 

növekedés jelenik meg nem csak a műszaki mentések esetében, hanem a tűzesetek esetében is. 

Tűzoltóságuk gondolkodik azon, hogy részt vállal propaganda tevékenységben is. Újra meg 

kell keresni az állampolgárokat, el kell jutni a lakosokhoz, hogy fokozottabban figyeljenek oda 

a tűzvédelemre. Az utóbbi időben 15 % körüli emelkedés már nem statisztikai hibahatár, az 

már jelentős, ezzel foglalkozni kell. Szeretné ismételten leszögezni, hogy a megyében egy 

vízszállító van - az is náluk -, ami üzemképes, hogy kevés a magasból mentő szer, az annak 

köszönhető, hogy önök még a nehéz helyzetben is fenntartották ezeket a támogatásokat. E 

nélkül ezek a szerek már nem lennének üzemben. Ezt az állam már nem rendelte meg tőlük. 

Azért van Bicske térségében, mert az önök támogatásával tudják finanszírozni. Ezzel az állam 

fele már nem tudnak elszámolni. Egy bejelentése is lenne. 16-17 év után a hétvégén lesz egy 

rendezvénye a tűzoltóságnak, egy tisztújító közgyűlés, ezen a közgyűlésen ő már nem fog 

tisztségért indulni. Lassan valamennyi közéleti funkciótól visszavonul. Olyan managementet 

állítanak fel a tűzoltóságon, melynek szakmai munkája biztosított a továbbiakban is. Hasonló 

színvonalon, mint most, vagy talán még jobban is. Ezúton szeretné megköszönni, hogy ezalatt 

a tizenegynéhány év alatt a támogatásukat. E nélkül sokkal rosszabb helyzetben lenne a 

település és a szomszédos települések tűzvédelme. Köszöni, hogy velük dolgozhatott.  

 

Pálffy Károly: köszöni az elnök úr (polgármester úr) szavait és köszöni mind azt a munkát, 

amit elvégeztek a városért, a környékbeli lakosságért, településekért. A bizottság kiegészítő 

javaslatával tenné fel a határozati javaslatot. A következő vezetés ténylegesen keresse meg 

azokat a településeket, akik az ellátási területbe tartoznak, hogy ők is a finanszírozásba 

szálljanak be és érezzék fontosnak, ahogy Bicske is fontosnak érzi, hogy bármilyen probléma 

alakulna ki akkor a tűzoltóságra számíthasson. Kéri, hogy szavazzanak, aki egyetért a határozati 

javaslattal, valamint a bizottsági kiegészítéssel, kéri jelezze. 

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

77/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott 9.000.000.-Ft vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elsődleges 

műveletéhez tartozó településeivel a kapcsolatot vegye fel annak érdekében, hogy 

Bicske Város Önkormányzat által jelenleg biztosított 9 millió Ft-os támogatáson felül 

támogassák lakosságszám arányosan a tűzoltóság működésének, vonulási képességének 

javítását. 

 

Határidő: 2016. április 13. 

Felelős: Polgármester 

 

 

10. Napirend: 

A 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Képviselő-testülete a 2001. évtől kezdve évről-évre a Bicskei 

Torna Club Egyesületet (BTC) bízta meg a Bicskei Búcsú megrendezésével. Javasolja, hogy 

ezt a hagyományt folytassák. A Búcsú bevételeit a BTC saját céljaira, önkormányzati 

támogatásként szabadon használhatja fel. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a rendezés 

folyamatosan finomodott, fejlődött. A Búcsú 2016. évben is Pünkösdöt követő vasárnap, május 

22-én kerül megrendezésre. Ezt az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság és a 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Kéri az elnököket a bizottsági véleményeket ismertessék. 

 

Sulyokné Guba Judit: egyetlen hozzáfűzés volt az előterjesztéshez. Tekintettel arra, hogy a 

Bicskei Búcsú egybeesik a Bicskei Napok időpontjával elég komoly logisztikai feladat, hogy 

területileg hol biztosítsák a búcsút. Az a javaslat született, hogy a piac területe legyen a búcsú 

helyszíne. A rendezvény a környéken élő lakosságnak 1 napi alkalmazkodást igényel a hang 

hatások miatt, ezért kérik, hogy az ott élőket, a Kisfaludy utcai lakótelepen élőket hivatalosan 

előre értesítsék a rendezvényről. 

 

Bárányos József: a maga részéről nagyon örül, hogy végre a Kossuth térről elkerül ez a 

rendezvény. Talán alkalmasabb lesz a másik hely. Egyben nincs változás, hogy sajnos ott is 

laknak bicskei polgárok és őket ez biztosan fogja zavarni. A maguk részéről megtesznek 

mindent, hogy ezt a minimálisra szorítsák le. Természetesen ebben a legfontosabb az, hogy este 

10 óra után semmiféle zavarás ne legyen a lakók nyugalma érdekében. Meg kell oldani egy 

fontos kérdést, mert remélhetőleg nem csak a búcsúra, hanem a Bicskei Napokra is jelentős 
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számú látogató várható, ezért a parkolásról is kell gondoskodni. A Bizottságnak két javaslata 

van, a Csokonai iskola Szent István úti épülete melletti jobb és baloldalon található füves 

területet javasolják ideiglenes parkoló kialakítására. Ebben a szervezőknek és a Bicskei 

Polgárőrségnek is esetlegesen a segítségét kérik, hogy ott a parkolás kulturált formában tudjon 

megvalósulni. Ha lehetséges, kérik a Vincotech Kft. Batthyány utcai telkére a parkolás lehetősét 

ideiglenesen megkérni. Ott egy lebetonozott nagy placc található, mely alkalmas lenne a 

rendezvény során ideiglenes parkolóként szolgáljon. Bizottságuk azt kéri, hogy polgármester 

úr vegye fel velük a kapcsolatot és amennyiben ennek egyéb akadálya nincsen, akkor ezekre a 

napokra ott is nyíljon egy parkolási lehetőség. A kettő együtt biztosan elegendő lesz. Kéri 

támogatni az előterjesztést.  

 

Pálffy Károly: nem csak a lakók nyugalma tekintetében kell megfelelő körültekintéssel ezt a 

szerződést a BTC-vel megkötni, hanem a Bicskei Napok rendezvényeinek zavartalan 

lebonyolítása tekintetésben is. A pénteki napon viszont piac van reggel, amikor ez a terület 

használatban van.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: szeretné a polgármester urat emlékeztetni, hogy több kísérlet folyt, 

hogy elvigyék máshová a város ünnepét. A búcsúra is gondolt, mint ünnep, és nem mint egy 

zajforrás. Amikor a város évente egyszer ünnepel, azt gondolja, hogy nem kellene túl nagy 

hangsúlyt fektetnie arra, hogy az ünnep során az ünneplő tömeg kicsit jól érzi magát. Esetleg 

1-2 ember nyugalmát megzavarja. Sokszor próbálták elvinni a Kossuth térről Önök a búcsút, 

és mindig azt kellett megállapítani, hogy nem olyan íze van annak az ünnepnek máshol, mint a 

Kossuth téren. Azt gondolja, hogy jövőre megint arról fognak beszélni, hogy tegyék vissza a 

búcsút. 

 

Bálint Istvánné: doktor úr, nem azért lett elvéve a búcsú a Kossuth térről, hogy az ott élőket 

ne zavarják, hanem mint ahogy említette képviselő társa a Bicskei Napokkal egybeesik. Azt 

gondolták, hogy így lenne szerencsésebb, hogy a rendezvényt ne darabolják kétfele. Egy 

vasárnapi napon, családi rendezvény zajlik, hogy maradjanak együtt, ezért került be a piactérre 

ez a rendezvény, hogy a Bicskei Napok is eredményesek legyenek, mint a búcsú. Köszöni. 

 

Pálffy Károly: ha nincs több jelentkező kérdezi, hogy aki a kiegészítésekkel támogatja az 

előterjesztést az jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 2 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

78/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2016. évi Búcsú megrendezésének helyszíneként Bicskei Piacot jelöli ki.  

2. a búcsú idejét 2016. május 22. napjában határozza meg. 

3. megbízza a Bicskei Torna Club Egyesületet a 2016. évi Búcsú lebonyolításával és a 

bevételt felajánlja a szervezet támogatására. 
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4. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Torna Club Egyesülettel kötendő jelen 

határozat 1. mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

5. felkéri a Polgármestert, hogy 

a. intézkedjen arról, hogy a Búcsú idején a parkolás a Csokonai Általános Iskola 

füves részén a jobb és baloldalon történjen,  

b. folytasson tárgyalásokat a Vincotech Kft.-vel, hogy a Batthyány utcai felöli 

területét ideiglenesen a Búcsú idején parkolási célra lehessen használni, 

c. intézkedjen arról, hogy a Búcsú helyszínének környékén élő bicskei lakosok a 

rendezvényről az esetleges zajhatások miatt legyenek értesítve. 

 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Polgármester 
 

 

11. Napirend: 

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Kft. alapító okiratának módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottságának tagja elhunyt Csörgöl Lajos, ezért új FB tag megválasztása szükséges. A 

Humánerőforrás és a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottsági tárgyalta az előterjesztést és 

Lajtai Bélát javasolja mindkét bizottság a Felügyelő Bizottságba megbízni 2019. május 31-ig. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, aki támogatja, hogy Lajtai Béla 

legyen a Felügyelő Bizottság tagja Csörgöl Lajos tanár úr helyett, az kéri jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

79/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 

tagjaként megválasztja Lajai Béla (anyja neve: Keindl Gizella) Bicske, Klapka u. 14.  

szám alatti lakost. 

2. a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. alapító okiratát a határozat 1. 

mellékletének megfelelően módosítja. 

3. felhatalmazta a polgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat, és a módosító 

alapító okirat aláírására. 

4. a cégbírósági eljárás lefolytatásával meghatalmazta Dr. Kelemen Péter ügyvédet. 

 

Határidő: 2016. április 07. 

Felelős: Polgármester 
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81/2016. számú előterjesztéshez – A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit 

Kft alapító okiratának módosításáról szóló 79/2016. (III. 30.) számú határozat 1. 

melléklete 

16. A közhasznú Társaság működésének ellenőrzése: 

a felügyelő bizottság 

16.1. A Társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság 

tagjainak megbízatása 2019. május 31. napján jár le. 

 

A felügyelő bizottság összetétele: 

 

Lajtai Béla, 2060 Bicske, Klapka u. 14. anyja neve: Keindl Gizella 

Ádámné Bacsó Erika, 2060 Bicske, Batthyány u. 23. anyja neve: Szalai Teréz 

Döme Lászlóné, 2060 Bicske, Apponyi u. 15. anyja neve: Szegi Erzsébet 

16.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 

tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, 

írásban tájékoztatni köteles. 

 

 

12. Napirend: 

Óvodai beíratással összefüggő hirdetmény közzétételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A kötelező óvodai beíratással kapcsolatosan a szükséges információk 

megadására megkéri óvoda vezető asszonyt, hogy informálja Bicske lakosságát.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A Bicske Városi Óvoda, mint minden esztendőben, ez évben is egy 

adott időpontban, május első hétfőjén, keddjén és szerdáján várja szeretettel mindhárom 

épületében a beiratkozó szülőket, illetve kisgyermekeket. A beiratkozás időpontját megelőzi a 

nyitott kapuk napja, ami azt jelenti, hogy április végén minden kedves érdeklődőt szeretettel 

várnak és ezt követően tudja a szülő a beiratást megtenni. A beiratáshoz szükséges 

dokumentumok a következők: a gyermek születési anyagkönyvi kivonata, lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány. 

Mindezek szükségesek a beiratkozáskor, kérik a kedves szülőket, hogy reggel 8-17 óra 

időpontig keressék fel az intézményeket. Köszöni. 

 

Pálffy Károly: a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok? 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: a gyermek születési anyagkönyvi kivonata, lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány, a lakcímkártya, és a TAJ számot tartalmazó társadalombiztosítási 

azonosító jel szükséges.  

 

Bálint Istvánné: nem az óvodai beíratásról szeretne, hanem az iskolai beíratásról szeretné a 

képviselő-testület és a lakosság nevében megköszönni a Járási Hivatal rugalmasságát, miszerint 

az iskolai beíratáshoz szükséges diák igazolvány kiállításához 3 időpontot jelölt meg az 

okmányiroda, hogy ne kelljen órákon át várakozni. Köszöni a Járási Hivatal figyelmességét, 

így gördülékenyen ment az ügyintézés.  
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Ivanics Imréné: szeretné megkérdezni, tudja, hogy lehetőség van arra, hogy a 

menekülttáborban ideiglenesen tartózkodó gyerekek is beírathatók. Mivel idegen országból 

jönnek, a védőoltásokról szóló igazolásokat tőlük nem kérjük esetleg? A gyerekeink 

védelmében? 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: csak orvosi igazolással vehető igénybe az óvoda, ami igazolja 

mindezeket.  

 

Pálffy Károly: A Humánerőforrások Bizottsága javasolta, hogy az újságba kerüljön be, ez 

természetes. Az iskola beiratkozását is helyezzék el az újságba, hogy arról is értesülni tudjanak 

a bicskeiek. Ami április 14-15. Aki az előterjesztést támogatja, kéri jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

80/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016/2017-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016/2017-es nevelési évre szóló óvodai 

beíratás időpontját és helyét a következők szerint határozza meg: 

1. Óvodai beíratás ideje: 2016. május 2.-3.- 4. (hétfő, kedd, szerda) 8-17 óráig. 

2. Óvodai beíratás helye:      Bicske Városi Óvoda és tagóvodái Ideje: 

 Bicske Városi Óvoda Bicske, Árpád u. 13.  2016. május 2.  

 József Attila utcai tagóvodája  Bicske, József Attila utca 9. 2016. május 3. 

 Kakas tagóvodája  Bicske, Rózsa u. 1.  2016. május 4. 

3. Óvodai beíratáshoz szükséges okmányok:  

 A gyermek, születési anyakönyvi kivonata, 

 lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 

 Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó hatósági igazolványa. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a felvétel a lakóhely szerinti felvételi körzet 

figyelembevételével történik. 

A képviselő-testület az óvodai beiratkozás helyéről és idejéről hirdetmény útján tájékoztatja a 

lakosságot. A hirdetményt a városi hirdetőtáblákon az önkormányzat és a Bicskei Városi Óvoda 

honlapján, valamint a helyi újságban közzé kell tenni. 

Határidő:  2016. április 7.  

Felelős:  Jegyző 
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13. Napirend: 

A közterületen elhagyott hulladékról szóló szerződés 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 2-i ülésén 

határozatban rögzítésre került, hogy a Zöld Bicske Kft.-vel kötendő külön megállapodásban 

kerüljön szabályozásra a közterületen elhagyott hulladék elszállítása. A Zöld Bicske Nkft 

ügyvezetőjétől az elhagyott hulladékok elszállítására a szerződés-tervezet megérkezett. Ezt a 

képviselő társak az előterjesztés mellékleteként megtalálhatták. Az előterjesztést két bizottság 

tárgyalta, a Gazdálkodási Bizottság, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság. Kéri 

elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Bárányos József: nagyon szükségesnek érzik ezt a feladatot, hiszen egyszerűen szégyenteljes, 

ami Bicske környezetében látható. Nem tudnak olyan külterületi útra kimenni, ahol ne 

hegyekbe állna a mocsok és a szemét. Ennek a felszámolása, de talán még inkább a felszámolt 

állapot fenntartása nagyon fontos és időszerű lenne, ezért a bizottság 3 pontban összegezte a 

véleményét. Magával a szerződéssel egyetért, azt kéri, hogy április 1-től kezdődjön meg az 

illegális szemétlerakók felszámolása, ez lehetőség szerint a hónap végéig fejeződjön is be. Ezt 

követően szerezzenek be újabb térfigyelő vagy vadkamerákat, amelyet kihelyezve a területre 

kontrolálni tudják a további szemétlerakást. Fontosnak érzik, Bicske város honlapján kerüljön 

feltüntetésre egy olyan kontakt személy neve, akinél a lakosság, a külterületen tartózkodók, 

gazdálkodók azonnal bejelentést tehetnek arról, hogy hol létesülnek illegális szemét lerakók. 

Valahogy próbálják megtalálni azt a lehetőséget, hogy ezek az emberek tetten érhetők legyenek. 

Talán ebben a kamera, későbbiek során egy mezőőr alkalmazása segíthet. Lehessen ellenük 

eljárást indítani. Felháborítónak tartja, amit megengednek maguknak, hogy a közös 

környezetünket ilyen módon mocskolják be és teszik tönkre. Egy külföldi vendéget ide hozni 

egyszerűen szégyenteljes, ha ki akarják vinni a szőlőhegyre, hogy kultúránk egyéb részeivel is 

szembesüljenek. Köszöni és kéri, hogy ezt támogassák.  

 

Ivanics Imréné: a Zöld Bicske Nkft. ügyvezetőjét megkérné, hogy április 1-től érvényben lépő 

új szabályozásról esetleg tájékoztassa a nézőket, talán ezzel is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 

kevesebb illegális szemétlerakó legyen a városunk külterületein. A másik, hogy az idén is 

megrendezésre kerül, a TeSzedd szemétszedési akció, melyre április 30-ra regisztráltak. Ezúton 

is szeretné kérni mindenkinek a segítségét, hogy ezen a napon lehet jelentkezni 8 órakor a 

Városháza előtti téren. Minél többen csatlakozzanak az akcióhoz és próbáljanak egy átfogó 

szemétszedést megvalósítani. Ettől kedve reméli, az új szabályozás a segítségünkre lesz, hogy 

ne keletkezzen ennyi szemét. Köszöni.  

 

Pálffy Károly: a felhívásra ő is szeretne mindenkit kérni, hogy akinek ideje, lehetősége van, az 

vegyen részt a város környezetének megszépítésében. Kéri az ügyvezető urat, hogy röviden 

foglalja össze a leendő változásokat.  

 

Teszár Tamás: tisztelt polgármester, tisztelt képviselő-testület! Köszöni a szót. Az illegálisan 

elhagyott hulladékok elszállításánál először a nagy kupacokat kezdik el elszállítani. Oda egy 

konténert fognak elszállítani és az önkormányzat valamilyen géppel vagy a közmunkában 

résztvevőkkel megrakják. Utána majd elindulnak a hulladékkal megterített részek 

elszállításával. Nagy segítség lehet a TeSzedd akció, amikor az állam finanszírozza az 

elszállítást. Április 18-ig lehet erre jelentkezni. Április 28-május 1. között lesz a TeSzedd akció 

és utána ők az állammal kötött szerződés keretében szállítják el az összegyűjtött zsákokat. Nem 
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az önkormányzatot terheli ennek a költsége. Nem kell minden alkalommal szerződést kötni, 

minden bejelentésnél. Telefonálni kell majd, és utána indul a szemétkupac felszámolása.  

 

Pálffy Károly: a hulladékszállítás változásaiban miket várhat a lakosság? Erről tudnak-e 

esetleg? Egy rövid tájékoztatást, ha adna.  

 

Teszár Tamás: március 23-ai kormányülésen elfogadták azt a kormányrendeletet, ami 

változtatja a közszolgáltatók életét. A lakosok, az ingatlanhasználók, vállalkozások és az 

intézmények is a következő negyedéves számlát már az állami cégtől kapják. Nekik kell majd 

befizetni. Ők, mint közszolgáltatók az állami cégtől kapnak szolgáltatási díjat. Az ország összes 

közszolgáltatója egy kézbe kerül és aszerint, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási 

Szolgáltatási tervet milyen százalékban teljesítik, annak alapján részesülnek díjazásba. Az 

önkormányzat feladata továbbra is megmarad a közszolgáltató kiválasztásában, de értékelési 

szempont csak az lehet, hogy az állami díjon felül kér-e szolgáltatást. 

 

Pálffy Károly: ha jól értelmezi, akkor ezt követően a lakosság nem a helyi szolgáltatóval lesz 

közvetlen szerződésben, hanem áttételesen lesz kapcsolatban. A helyi szolgáltató fogja 

elszállítani a hulladékot, de állami szerepvállalás kerül a rendszerbe, hogy a szerződéses 

viszony az állammal fog megkötésre kerülni. 

 

Teszár Tamás: ez sem biztos. A lakosoknak nem kell szerződést kötni, van olyan szolgáltató, 

ahol csak egy adatbekérőt töltetnek ki, hogy milyen számlázási címen, mekkora hulladékgyűjtő 

edénnyel veszi igénybe a kötelező közszolgáltatást. A szerződésben az ügyfél és a 

közszolgáltató között semmilyen egyéb kapcsolatot nem szabályoz.  

 

Pálffy Károly: egy kérése lenne, ha majd a kormányrendelet, a döntés nyilvánosságra kerül, 

akkor szeretne kérni a szolgáltató részéről egy rövid tájékoztatást, hogy a lakosságot 

tájékoztatni tudják a változásokról. Pontos tájékoztatást tudjanak adni, ami őket érinti.  

 

Teszár Tamás: megpróbált várni az utolsó pillanatig a számlázással, negyed év végén 

számláznak, holnap van az utolsó nap, egyébként 2 héttel korábban szoktak számlázni. Meg 

akarták várni, hogy a számlával egyidejűleg egy levében a közel 30 ezer ingatlanhasználót, 

akivel kapcsolatban állnak, hogy tájékoztatni tudják a változásokról.  

 

Sulyokné Guba Judit: nem akarja a szezont a fazonnal összekeverni, az előterjesztéshez 

visszatérve a város közigazgatási területéről a Zöld Bicske fogja elvinni a szemetet 

meghatározott 15 eFt/tonna díjért, melyben az elszállítás és a kármentés is benne van, de mivel 

ez nem csak Bicskét érintő probléma, nincs arról információja, hogy a kormányzat a többi 

terület tisztítását is el fogja látni?  

 

Teszár Tamás: nem tudnak róla. Egyedül Bicske település az, aki megrendeli tőlük ezt a 

szolgáltatást. Egy településen sem volt még ilyen. Mindenhol probléma a hulladék, mindenhol 

sok pénzbe kerül és ezek mindenhol újra termelődnek.  

 

Ivanics Imréné: bizottsági ülésen egy részletes tájékoztatást adott az igazgató úr a várható 

változásokról és azért gondolta, hogy megoldást jelenthet minden településen, hogy minden 

ingatlan használó köteles lesz ezt a szemétszállítási díjat megfizetni. Akkor a szemetet is 

rendszeresen elszállítják. Ha minden embernek fizetni kell, vagy minden ingatlan használónak, 

akkor nem lesz érdeke elvinni máshová a szemetet. Ha náluk is a zártkeretekben megvalósul a 

szemétszállítás, akkor szerinte előrébb jutnak, mert az ott élők is tudnak valamit kezdeni a 
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szemetükkel. Most csak kivinni a dűlő végébe tudják. Lehet, hogy nem volna rossz 

kezdeményezni a többi településen is ezt a többlet szemétszállítást, több bevétel is lehetne a 

kft-nek.  

 

Pálffy Károly: bízik benne, hogy megoldásra kerül az illegális hulladék elhelyezése. Sajnos 

jelezték többen neki, hogy nem csak azok helyezik el a hulladékot ily módon, akik a 

zártkertekben laknak, hanem sajnos olyan bicskei polgár is, akikről nem is gondolják. Ez a 

leginkább elszomorító. Annak örülne, ha ez a probléma megoldódna. Aki támogatja az 

előterjesztést, illetve a bizottság javaslatát, kéri, szavazzanak.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

81/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A közterületen elhagyott hulladékról szóló szerződésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Zöld Bicske Nkft. és az önkormányzat között jelen határozat 1. mellékletét képező 

elhagyott hulladék elszállítására vonatkozó keretszerződést elfogadja, és 

felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés aláírására. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen arról, hogy  

a. április 1-től kezdődjön meg az illegális hulladéklerakók felszámolása, 

b. legalább 10 vadkamera kerüljön kihelyezésre a hulladéklerakással érintett 

területeken, 

c. kerüljön kijelölésre és feltüntetésre Bicske város honlapján olyan személy, 

akihez be lehet jelenteni az illegális közterületi hulladékot. 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Keret- szerződés 
 

mely létrejött egyrészről:  

 

Bicske Város Önkormányzata 
2060 Bicske, Hősök tere 4. 

képviseli: Pálffy Károly polgármester 

adószám: 15727048-2-07 

mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről:  
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Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
2060 Bicske, Csákvári u. 45. 

képviseli: Teszár Tamás ügyvezető 

adószám: 11106894-2-07 

mint szolgáltató, (továbbiakban: Szolgáltató) 

 

között az alábbiak szerint: 

 

A Megrendelő a Szolgáltatóval keret-megállapodást köt a Bicske Város közigazgatási 

területéről származó elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására. 

A Szolgáltató a Megrendelőtől a t.teszar@zoldbicske.hu címre érkező megrendelés alapján 

konténert visz a megjelölt helyszínre. A Megrendelő biztosítja a rakodást, jelzése 

alapján a megtelt konténert a Szolgáltató elszállítja, és igény esetén újabb konténert 

szállít a helyszínre. 

Az elszállított  hulladék ártalmatlanítási díja nettó 15 000,-Ft/tonna, mely a szállítás 

költségét is tartalmazza. A díj a várpalotai ártalmatlanítás költségét tartalmazza, a 

tatabányai előkezelő mű beindulása után változni fog. 

A Megrendelő a lerakási díjat számla ellenében, átutalással, 30 napos fizetési határidővel 

fizeti meg a Szolgáltató részére. A számla mellékleteként a beszállítói jegyeket – a 

beszállított mennyiség ellenőrzése érdekében – csatolni kell. A teljesítésigazolás 

kiállítására a Megrendelő képviselője – Soós Attila ügyintéző – jogosult. 

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény szerinti késedelmi kamat felszámítására. 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a telephelyére a beszállítást csak a 

telephely nyitvatartási idején belül végzi. 

A Megrendelő vállalja, hogy jelen megállapodás keretén belül – autógumit, építési-bontási-

, zöld-, veszélyes,- valamint elektronikai – hulladékot a Szolgáltató telephelyére nem 

szállíttat be. 

A Szolgáltató kijelenti, hogy a hulladék kezelésére jogosult, erre vonatkozó hatályos 

engedélyekkel rendelkezik. 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást rendes felmondással nem 

mondhatják fel. 

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az 

irányadók. 

A Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, okiratszerűen aláírják. 

Bicske, 2016. Bicske, 2016. 

 

……………………………………………… …………………………………….......... 

Teszár Tamás Bicske Város Önkormányzata 

ügyvezető képv: Pálffy Károly 

szolgáltató polgármester 

megrendelő 
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ellenjegyzés: 

 

 .............................................................  

dr. Bacsárdi József  

aljegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 .............................................................  

Molnár Enikő 

pénzügyi irodavezető 

 

 

 .............................................................  

dr. Kelemen Péter 

ügyvéd 

 

 

 

 

14. Napirend 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyújtandó pályázatokról 

szóló 65/2016. (III.23) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A soron következő napirend a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében benyújtandó pályázatokról szóló képviselő-testületi határozat 

kiegészítéséről szól. Plusz egy pályázati lehetőség nyílott az Önkormányzat számára, ezt 

képviselő-testületi ülés előtt jelezték a kollégák. A megyei kerékpárúthoz kb 180 millió Ft-os 

pályázati keretet tudnának lehívni, melyhez önrész nem tartozna jelen meglátásuk alapján. A 

bicskei Galagonyás dűlőben egy kerékpárút kerülne kialakításra. Az egyik dűlőt olyan 

infrastruktúrával tudnák ellátni, amit már sokszor kértek az ott lakók. Ez egy nagyon pozitív 

pályázati lehetőség. Bízik benne, hogy ezáltal a Galagonyás is lendületet kap és a turisztika is 

tovább tud fejlődni. Ezt az előterjesztést kapták meg képviselő társak. A TOP-3.1.1 pályázati 

kódszámon Bicske Galagonyás dűlő kerékpár út építésére pályázatot tudnak benyújtani. 

Nagyon rövid a határidő, ezt a holnapi nap folyamán be kell nyújtani.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: mintha kicsit sok lenne ez a 180 millió Ft hét kilométer kerékpárútért, 

nem, polgármester úr? 

 

Pálffy Károly: megoldanának ebből olyan problémákat is a jövőben, ami az út állapotát 

jelentősen javítaná. Vizsgálják, hogy esetleg más dolgot bele tudnának-e még helyezni. 

Megpróbálják a pályázati maximumot megcélozni. Nem lát több jelentkezőt, kéri, szavazzanak. 

Aki támogatja ezt az előterjesztést, kéri, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

82/2016. (III. 30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó 

pályázatokról szóló 65/2016. (III. 23.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 65/2016. (III. 23.) képviselő-testületi 

határozatának 1. mellékletét az alábbi, 10. ponttal egészíti ki: 

 Pályázat 

kódszáma 

Projekt címe Igényelt 

összeg 

Benyújtás 

ideje 2016 

Prioritás 

10. TOP-3.1.1 Bicske Galagonyás dűlő 

kerékpárút építése 

180 millió 

Ft 

január 29.-

március 31. 

1. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

 

15. Napirend: 

Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

10 óra 05 dr. Bourgla Ossamah távozott a képviselő-testületi ülésről. 

 

Máté János Szilárd: három dolgot szeretne említeni. Hivatásos sofőrök jelezték feléjük, hogy 

ha a Bogya Károly utcából a Prohászka utcába kanyarodik ki valaki, ott van egy önkormányzati 

hirdetőtábla, ami gyalogosok számára sincs jó helyen, sem az út beláthatósága szempontjából 

sincs megfelelő helyen. Ha ennek a táblának az áthelyezéséről gondoskodnának, akkor 

megnyugtató lenne. Ugyanez a helyzet fennáll a Szent István útról a Tatai útra kanyarodva, ott 

két önkormányzati hirdetőtábla is található egymáshoz nagyon közel. Szintén az út 

beláthatóságát könnyítené, ha máshová helyeznék át. A harmadik, a Gimnáziumból jelezték, 

hogy a gimnázium parkolója, ami az épület mögött található, nagyon hepehupás, nagy gödrök 

vannak benne, teljesen használhatatlan. Ebben esetleg tudnának-e segíteni. 

 

Pálffy Károly: meg fognak vizsgálni minden egyes kérdést. Megpróbálják megtalálni a jó 

megoldást. A tábláknál a jól beláthatóságat mindenképp előnybe kell részesíteni. Sövények, 

fák, bokrok tekintetében is. Egyeztetést folytatott a rendőrséggel, illetve a hivatalból egy 

kolléga is végig fog menni a településen és minden egyes kereszteződést, pontot, ami 

balesetveszélyes lehet, azt megfognak vizsgálni, és javaslatot fognak letenni eléjük.  

 

Bálint Istvánné: a Fáy utcából a Bocskai utcába kikanyarodva a Rossmann felől nem lehet 

látni, hogy ki közeledik, mert olyan magas a sövény. Kéri a BGSZ-től, hogy ezt nézzék meg.  

 



26 

 

Ivanics Imréné: a körzetében van pár utca, mely nem aszfaltos sajnos. Ezeknek az állapota a 

tél folyamán nagymértékben megrongálódott. Ezek közül a legrosszabb a Bajcsy-Zsilinszky 

utca. Ott nagyon nehéz a közlekedés és mély kátyúk vannak. Ebben az utcában jönnek be 

Bicske városába a nagy vezetékek. Esetleg ezekbe a vezetékekbe is kár keletkezik. Vizsgálják 

meg annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnának egy tartósabb útjavítást ezen a területen 

eszközölni.  

 

Pálffy Károly: minden egyes utcában, ahol nincs szilárd burkolat, azt a BGSZ a lehetőségeihez 

mérten igyekszik a legjobban, leggyorsabban rendben tartani. Az autóval közlekedők is 

okozzák néha az úthibákat, mert nagy sebességgel közlekednek. Ez tovább rontja a helyzetet. 

A múlt héten volt az autópálya mérnökségnél, ahol tárgyalásokat is folytattak a tekintetben, 

hogy szeretnének nagyobb mennyiségű martaszfaltot beszerezni, hogy elsősorban belterületen 

lévő szilárd burkolattal nem ellátott utcákra egy olyan felületet tudjanak képezni, ami nem 

igényel napi karbantartást. Hosszabb időre nyújtana megoldást.  

 

Heltai Zsolt: sajnálatos dolog, hogy szinte egy verseny kezd kiíródni a rossz minőségű 

burkolatok tekintetében. Ő a Hársfa utcaiakat fogja képviselni ebben a versenyben. 

Megkockáztatja, hogy magasan a legrosszabb útburkolatú utcáról beszélnek. Beszéltek 

polgármester úrral nem hivatalosan a disznóvágás során erről. Tájékoztatta a lakosságot arról, 

hogy martaszfalttal a közel jövőben megcsinálnák az utat, nem voltak tőle maradéktalanul 

boldogok. Azért nem, mert nem olyan régen Tessely polgármester úr idejében nyilvános 

kihelyezett lakossági fórum volt képviselő asszonnyal, alpolgármester asszonnyal egyetemben, 

ahol nem erre kaptak ígéretet a lakók, hogy 3-4 év múlva esetlegesen martaszfalttal ki lesz 

kátyúzva az út. Nem olyan régen elkészült a Kodály Zoltán utca, ami tényleg nagyon szépre és 

jóra sikerült, bár nem tudja, hogy milyen megfontolásból lett másfélszer szélesebb az összes 

keresztutcától. Van ott olyan keresztutca, ami 3,5-4 méter, itt legalább 5 méter. Közlekedés 

szempontjából nincs magyarázat arra, hogy miért csináltak ilyen széles utcát. Ha az a másfél 

méter plusz nem a Kodály Zoltán utca útburkolatára kerül, akkor talán ma a Hársfa utcaiaknak 

sem kellene kalucsniba kijárniuk a szilárd útburkolatra. Sajnos az a helyzet, abból az utcából 

gyalogosan nem lehet száraz lábbal kijutni. Járda sincs, vagy csak olyan, amit rögtönöztek az 

ott élők. Következő, amit legutóbb is felhozott, ez a Szent István út, Tatai út kereszteződésében 

lévő buszmegálló, parkoló. Tudja, hogy a Közúthoz tartozik, azt az ígéretet kapta, hogy majd 

felveszik a kapcsolatot velük, és ugyan ebben a tárgykörben a Szent István út, autósbolt, a város 

közepén lévő kátyú van. Diszharmónia, hogy az egyik részen ez, a másik részen díszburolatok 

vannak és kovácsoltvas kandeláberek, tőle 500 m-re meg derékig érő sár. Akkor ez nem jó. Ha 

a Közút erre azt mondja, hogy erre nem fog egy forintot sem beletenni, akkor a városnak kutya 

kötelessége a saját pénzeszközéből megoldani. Mert amit ott hirdet, az korántsem az, amit a 

nagy táblán hirdet, hogy szebbé tették a várost.  

 

Pálffy Károly: ezeknek a területeknek is szeretnének megfelelő környezetet biztosítani. Azon 

dolgoznak, hogy ezeket is rendbe tudják tenni.  

 

Németh Tibor: ugyanúgy úttal kapcsolatosan szeretné jelezni, hogy a körzetében van egy út, 

melyen meg kellene oldani, hogy valahogy közlekedni tudjanak az ott lakók.  

 

Sulyokné Guba Judit: csatlakozik az előtte szólókhoz, az utak javításához kapcsolódóan. A 

Kisfaludy utca azt hiszi 31 szám alatt a Munkácsy utca magasságában egy csatornafedél be van 

szakadva. Ezt szeretné, ha rendbe tudnák tetetni.  
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Pálffy Károly: Több jelentkezőt nem lát, megköszöni mindenkinek a nyílt ülésen való munkát 

és szeretné kérni, hogy a zárt üléssel folytassák. 10 óra 14-kor a nyílt ülést bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Bacsárdi József 

            polgármester                    aljegyző 

 

 


