
JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. április 15-én. 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 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Bacsárdi József, aljegyző 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Fritz Gábor, hatósági irodavezető 

Stefanitsné Janek Réka, médiareferens 

Hegedűs Viktória, ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor, szervezési- és jogi referens 

Kollár-Vincze Viktória, civil- és sportreferens 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Kósa László, Bicske Városi TV 

Nagyné Szita Erzsébet, BEMKK mb. igazgató 

 

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

hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Szabó Attila valamint Németh Tibor jelezte, 

hogy a mai képviselő-testületi ülésen nem tudnak részt venni.  Kérdezi a képviselő-testület 

tagjait, hogy a létszámjelentést és a napirendi pontokat fogadja el. Aki egyetért a napirenddel, 

jelezze.   

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta az 

alábbi napirendet:  

90/2016. (IV. 15.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. április 15-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 15-i rendkívüli, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

2) A 2016. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő: 2016. április 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

1. Napirend: 

A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: A bicskei vállalkozások felé kívánnak egy segítséget nyújtani, szeretnék 

biztosítani a vállalkozások számára, hogy a helyi iparűzési adó elkészítésénél ne papír alapon 

kelljen az adóbevallást elkészíteni, hanem elektronikus úton, ugyanazzal a nyomtatványkitöltő 

programmal, mellyel az összes többi adóbevallás elkészíthető. Ez a nyomtatvány Bicske város 

honlapjáról letölthető. Tesztelték, az ANYK kitöltő programmal, jól használható. Bízik abban, 

hogy ez könnyebbséget ad a vállalkozás adminisztrációjában, valamint hogy élni is fognak a 

lehetőséggel. A beterjesztett önkormányzati rendelet alapján a lakosságnak lehetősége lesz 

nemcsak letölteni, hanem elektronikusan be is adni az iparűzési adóbevallást, mely komoly 

segítség. Megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársaké a szó. Nem lát jelentkezőt, kéri, 

aki támogatja, hogy a helyi iparűzési adóról önkormányzati rendeletüket változtassák meg, kéri, 

jelezzék.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Napirend: 

A 2016. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: az idén 35-dik alkalommal kívánják megrendezni a Bicskei Napok 

programsorozatot, mely az Önkormányzat, illetve a Bicskei Egységes Művelődési Központ és 

Könyvtár szervezésében kerül megrendezésre. Az idei évben az Önkormányzat szervezésében 

Megyenapi ünnepség kerül megrendezésre a Batthyány-kastélyban, illetve a programsorozatra 

meghívjuk a Testvérvárosainkat. Köszöni Alpolgármester Asszonynak a munkáját, aki a 

programokért felelősként koordinálta, koordinálja a szervezést. Köszöni mindenkinek, a 

programok szervezésében tevékenyen részt vett. A Művelődési Központon keresztül a 

Gazdasági Szervezet dolgozói sok segítséget fognak nyújtani. Megköszöni, hogy a Megyenapi 

rendezvényt Bicske városába hozzák el, mellyel emelik rendezvényük színvonalát, fényét. 

Köszöni mindazoknak, akik bármilyen módon tevékenyen részt vesznek a szervezésben, a 

programok kivitelezésében. Bízik benne, hogy minél többen jelen lesznek a programsorozaton. 

Mindenki nagyon jól fogja érezni magát. Mivel összeget szükséges emelni, a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta és támogatta, valamint a Humánerőforrások Bizottsága, mint szakbizottság 

tárgyalta ezt az előterjesztést. Átadja a szót a Humánerőforrások Bizottság elnökének.  

 

Sulyokné Guba Judit: bizottságuk alaposan megtárgyalta a programot. Több szál fut össze a 

35-dik Bicskei Napok alkalmából. Fejér megye napját ünneplik május 20-án, és a szokásos igen 

gazdag programsorozat mellett a kulturális és sport vonalat integrálja, a bicskei búcsú is erre a 

hétvégére esik. A szervezőknek a műsor összeállításakor volt sok dolguk. Kéri elfogadni a 

programot és mindenkit sok szeretettel várnak. 

 

Bálint Istvánné: szeretné ő is ezúton megköszönni elsősorban a Művelődési Ház vezetőjének, 

Zsazsának és kollégáinak és az ő kollégájának, Janek Rékának, Vincze Viktóriának, és ahogy 

polgármester úr is említette az egyéb társszerveknek, a Gazdasági Szervezetnek, 

polgárőrségnek, mindenkinek, hogy egyként gondolkodnak a Bicskei Napok program 

összeállításában. Egy javítást szeretne tenni, személyi javítást. A pénteki 3 órakor kezdődő 

programnál - öltöztessük fel a születés fáját -, ő van megjelölve a babaköszöntő elmondására. 

Iványi Ferencnét a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét szeretné javasolni a 

beszéd elmondására és a közreműködő csoport a József Attila úti Katica csoport lesz. Még egy 

javítást szeretne, az a vasárnapi sport rendezvény, 9 órakor a VII. Bicskei Napok 

Úszóversenyének a megnyitójára felkérték Sulyokné Guba Juditot a Humánbizottság elnökét, 

hogy tegye meg, hogy megnyitja ezt a rendezvényt. Ezekkel a módosításokkal szeretné, ha 

elfogadnák a Bicskei Napokat. Ha már a sportról beszélnek, május 19-én 10 óra 20 perckor van 

egy nemzeti Bormaraton ami Áder János fővédnökségével fut végig az országon és felkérték 

őket is, hogy Bicske is csatlakozzon. Ezúton szeretné megköszönni Agyagási Ákos tanár úrnak, 

aki elvállalta egy kisebb futócsapatnak az összeszervezését. Azt szeretné kérni a bicskeiektől, 

aki szeret futni és szeretne ennek a futásnak a részese lenni, az keresse a tanár urat és 

csatlakozzon ehhez a csapathoz. 10 óra magasságában a Tatai úton a Bicske táblánál kell 

fogadni ezt a társaságot. A városon átfutva befutnak a célba, ami a Hősök terén lesz, 

megpihennek, és kicsit később folytatják az útjukat Etyekre. Bicskéről kivezetni lesz még egy 

következő feladata ennek a kis futócsapatnak. Szeretne kérni minden lelkes bicskeit, akinek 

ideje, energiája engedi, az tanár úrnál jelentkezzen. Köszöni szépen, ennyi lenne az ő részéről. 
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Sulyokné Guba Judit: lenne egy javaslata, a megye napi ünnepségnél az ünnepi műsornál 

korábban néptánc is be volt tervezve. Szeretné visszahozni ezt a programba.  

 

Bálint Istvánné: a Megyenapoknál Szabó Rubinka és a párja lesz, aki a néptáncot bemutatja. 

Korábban a disznóvágáson találkozhattak a fiatal párral. Ők lesznek azok, akik a néptánc 

műsort biztosítják.  

 

Máté János: egy szót szeretne jelezni, hogy a május 22-ei vasárnapnál van egy bekeretezett 

rész, hogy a Bicskei Búcsú a piactéren, jobban hangzana az a mondat, hogy ez a nap 

templomunk felszentelése névünnepélye helyett, hogy ez a római katolikus templom 

felszentelési névünnepe. Hiszen a városunkban több templom is található.  

 

Bálint Istvánné: ezt leegyeztették a katolikus egyházzal. A katolikus egyház így kérte, hogy 

így jelenjen meg. Szentháromság templom neve a bicskei katolikus templom neve. Ez így tudva 

levő, hogy ezért került így meghatározásra.  

 

Bárányos József: nem látja a templom nevét. Így hangzik a mondat: ez a nap templomunk 

felszentelési névünnepe.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdés, hogy egyéb egyház tart-e búcsút? Mert ha nem, akkor 

egyértelmű, hogy a római katolikus egyházra vonatkozik.  

 

Máté János Szilárd: ez világos dolog, de ha bicskei napok, akkor semlegesebb. Akkor nem 

kell, hogy más felekezetek műsora benne legyen a Bicskei Napokban. 

 

Bárányos József: miért baj, ha beleírják a templom nevét?  

 

Bálint Istvánné: azt gondolja, hogy Iványi Ferenc Tivadarné képviselő társa felvetése egy 

dolog, de ne menjen el a történet a Bicskei Napok felekezeti háborúskodás köré, tegyék bele, 

hogy a bicskei katolikus templom.  

 

Pálffy Károly: alpolgármester asszony kiegészítésével felteszi szavazásra, ha más egyéb 

hozzászólás nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

91/2016. (IV. 15.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2016. évi 35. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat programját a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja az alábbi kiegészítésekkel, módosításokkal: 
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a. 2016. május 20-án pénteken 15,00 órakor tartandó Öltöztessük fel a Születésfát! 

program tekintetében babaköszöntőt mond és a város nevében emléklapokat ad át: 

Iványi Ferenc Tivadarné. Fellépő: József Attila Tagóvoda Katica csoportja. 

b. a Városi Sportnap keretében tartandó VII. Bicskei Napok Úszóverseny az uszodában. 

megnyitja: Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság elnöke.  

c. Bicskei búcsú a Piactéren programpont az alábbiakban módosul: „Hagyományosan 

a pünkösd utáni első vasárnapon, Szentháromság vasárnapján kerül sor a bicskei 

búcsúra. Ez a nap a bicskei katolikus templomunk felszentelési névünnepe, ezért az 

öröm jegyében telik.” 

d. Megyenapi ünnepségen közreműködik Linczenbold Maximilien és Szabó Rubinka 

táncművészek. 

2. a programra az önkormányzat 2016. évi költségvetésében betervezett 4.000.000 Ft 

keretösszegen felül 1.000.000 Ft összeget keret jelleggel, a 2016. évi költségvetés 

rendezvény előirányzata terhére biztosít.  

3. Bicskei „Barátság” Horgász Egyesületet részére 200.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatást biztosít a Horgászverseny megrendezésére az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében a Bicskei Napokra betervezett előirányzat terhére, valamint 

felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. mellékletét képező támogatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. április 23. 

Felelős: Polgármester 

 

Pálffy Károly: Mielőtt bezárná a nyílt ülést, jelezni szeretné Bicske város lakossága felé, hogy 

április 29-én kerül megrendezésre a Bicskei Batthyány kastélyban a Megyei Rendőr Nap, 

melyhez csatlakozott a Katasztrófavédelem, és a Mentőszolgálat. Délelőtt 10 órától délután 

15,00 óráig tartandó rendezvényre mindenkit sok szeretettel várnak. A másik program, az 

április 30-án 8,00 órakor indul a TeSzedd akció itt Bicskén, mellyel szeretnék környezetüket 

megtisztítani az illegális lerakott szeméttől. Ehhez is várnak mindenkit, aki szeretne tenni, hogy 

környezetük tiszta és szép legyen. Köszöni mindenkinek a munkáját. A rendkívüli ülést 9,06 

órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Bacsárdi József 

            polgármester                    aljegyző 

 

 


