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JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 

   Bicske, Apponyi Albert u. 2/A 

 

Az ülés időpontja:  2016. december 7. 1600 

 

 

A közmeghallgatáson megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő  

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő  

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

 

A közmeghallgatásról hiányzó önkormányzati képviselők: 

Bárányos József képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

 

A közmeghallgatásra meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Irodavezető 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Irodavezető 

Fábián Róbert Műszaki irodavezető 

Dankó Anikó ügyintéző 

Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Kósa László Városi TV 

 

A közmeghallgatáson további megjelentek:  

Czimbal Tiborné  

 

Pálffy Károly polgármester köszönti a megjelenteket Bicske Város Önkormányzatának 

közmeghallgatásán. Köszönti a képviselőtársakat, a megjelent vendégeket és a hivatal 

dolgozóit. Először szeretné elmondani azokat a dolgokat, amelyekkel kapcsolatban a 

közmeghallgatást meghirdették. Szeretné tájékoztatni a jelenlévőket a várost érintő 

fejlesztésekkel, a fejlesztések előkészületeivel és a pályázatokkal kapcsolatban a 2016-os évre 

vonatkozóan. 

 

Elmondja, hogy az önkormányzat az elmúlt évben több hiánypótló beruházást valósított meg. 

Ezekkel a beruházásokkal próbálták a város lakosságának komfortérzetét minél inkább javítani. 

Ide sorolható a városközpont rehabilitációs pályázatban szereplő projekt, a volt mozi épületének 

a rendbe tétele. A volt mozi épületét felújították és átalakították, Fiatalok házaként szeretnék 
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a későbbiekben működtetni azzal a céllal, hogy a bicskei fiataloknak legyen egy olyan helye, 

ahol közösségi teret tudnak kialakítani. Ezt a beruházást 12 millió forinttal támogatta az Európai 

Unió, az önkormányzat 50 millió forint összeggel valósította meg ezt a beruházást. Az épületet 

augusztus 19-én adták át. Azóta nagyon sok civil szervezet által szervezett rendezvényt tartottak 

már benne. Bízik abban, hogy ez a továbbiakban is így lesz és a felújított épület egyre több 

rendezvénynek ad majd otthont, reméli, hogy az épületet a fiatalok is hamar belakják. Kérnek 

a fiataloktól is javaslatokat, ötleteket, kíváncsiak arra, hogy ők milyen programokat, 

rendezvényeket szeretnének itt látni. Fontosnak tartja elmondani, hogy ez a hely korábban is a 

fiatalok találkozási helye volt és szeretné, ha a fiatalok, akiknek felújították ezt a helyszínt a 

jövőben is jól éreznék magukat itt. 

 

A gyerekeknek elkészítették a Bicske Szíve Parkban található játszótéren a napvitorlákat. 

Amikor elkészült a három korcsoportnak megfelelő játszótér, akkor ültették a játszóterek 

mellett található fákat is. Ezek a fák lassan nőnek. A játszóteret egész nap sütötte a nap a 

gyermekek, így hamar elfáradtak. Ahhoz, hogy árnyékban tudjanak játszani, napvitorlákat 

állítottak fel. Nagyon-nagyon sokan veszik igénybe ezeket a játszótereket. Remélik, hogy a 

későbbiekben is így lesz.  

A kivetített dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megkezdték, illetve folytatják az útfelújítási programot, az utak rendbe tételét, amelyet 

korábban mindenki úgy ismert, hogy gréderezés. Az önkormányzatnak lehetősége adódott, 

hogy bizonyos utcákat ne csak gréderezzenek, hanem szilárd burkolattal is ellássanak. Három 

utcát sikerült aszfalt burkolattal is ellátni. A későbbiek során törekszenek arra, hogy azokat az 

utcákat, amelyek még nincsenek szilárd burkolattal ellátva, szilárd burkolattal lássanak el. Így 

mindenki számára kényelmesebbé válik a közlekedés és nem kell majd a jövőben sem sárban, 

sem gödrökben közlekedni. Három utca, a Hársfa, a Szondi és a Losonczi utca került 

leaszfaltozásra. A többi utcát sem hanyagolták el, azokat is legréderezték, a külterületi utakat 

is. További terveik is vannak. Vannak a városban olyan utcák is, amelyek felújításra szorulnak, 

ugyanakkor az önkormányzat ezeknek a felújítását önerőből nem tudja megvalósítani, viszont 

szükséges a javításuk. Ilyen a Kézai Simon utca, illetve a Petőfi tér. Ezeknek az utcáknak a 

felújítására egy pályázatot nyújtottak be, meg is kapták a 24 millió forintos támogatást, melyhez 

az önkormányzatnak az 50 %-os önrészt biztosítani kell. Ebből a pályázati pénzből tudják 

komfortosabbá tenni a Kézai Simon utcában a buszközlekedést is. Ezen kívül van még aszfalt 

nélküli utca, mégpedig a Bajcsy-Zsilinszky utca. Ebbe az utcába érkezik be a városba a 

vízellátás, onnan kapja a város az ivóvizet. Ebben az utcában először a fő nyomócsövet kell 

kicserélni annak érdekében, hogy a vízellátás a későbbiekben is megbízhatóan biztosított 
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legyen, mert egy régi azbesztes csövön keresztül érkezik be az ivóvíz a városba, ennek a cseréje 

is időszerű. Ennél az utcánál az út szilárd burkolattal való ellátását meg kell, hogy előzze az 

ivóvíz rendszernek a korszerűsítése, felújítása. 

 

Az idén 17 db pályázatot nyújtottak be, összességében 3,6 milliárd forint értékben, melyből 

idáig 1.323 millió forint pályázati támogatást kaptak meg. A benyújtott pályázatok a 

következőek: kerékpárút építése a Galagonyáson, kerékpárút építés a vasútállomás és az 1-es 

számú főút körforgalma között, csapadékvíz elvezetés, közösségi beavatkozás a bicskei 

szegregált lakóterületek integrációja érdekében, fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén, 

Bicskei Kultúrkúria, Bicske Városi Bölcsőde bővítése, Bicske keleti iparterület fejlesztése, 

energetikai korszerűsítések megvalósítása Bicske Város Önkormányzatának épületein, József 

Attila utcai Tagóvoda fűtésrendszerének korszerűsítése, Petőfi Sándor tér Kézai Simon utca 

burkolatának a felújítása - itt már meg is ítélték a támogatást, Bicske Városi Konyha felújítása, 

a Bicske Szíve Park rendezése, 3 db sportparkra benyújtott pályázat, helyi foglalkoztatási 

együttműködések a fejlesztéséről szóló pályázat, Bicske Városi Piac kialakítása, a bicskei 

szennyvíztisztító telep korszerűsítése, illetve a szennyvízhálózat rekonstrukciója, melynek 

összege 1300 millió Ft. Ehhez az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítani és ez is egy már 

megítélt támogatás. 

A kivetített diák. 
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A kerékpárutakra vonatkozó pályázat valójában két pályázatot takar. Az egyiket a Területi 

Operatív Program felhívására nyújtották be. A Galagonyás II. dűlőn át vezető kerékpárút 

csatlakozna ahhoz az EuroVelo-hoz amely Etyek-Tarján irányból érkezne Bicskére. Bicskéről 

pedig Etyek irányába megy tovább. A Móricz Zsigmond utca – Szent István utca- Kossuth utca 

kerékpárút csatlakozna a vasútállomáshoz, ami így kerékpárral is szabályosan megközelíthető 

lesz. Természetesen ez is csatlakozik az EuroVelo kerékpárúthoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A városi bölcsőde felújításával kapcsolatban elmondja, hogy a bölcsőde jelenlegi állapota - a 

javítások, felújítások ellenére - elhasználódott, elavult. A létszám alapján már szükséges lenne 

a bővítés is. Az Önkormányzat az épület felújítását, energetikai korszerűsítését tűzte ki célul a 

kert rendezésével együtt. A bölcsőde jelenleg két csoportszobával működik. Az Önkormányzat 

az épület belső átépítésével egy harmadik csoportszobát kíván kialakítani. 

A homlokzati nyílászárókat korszerű, hőszigetelt üvegezésűre cserélnék. A teljes homlokzat 

utólagos külső hőszigetelést is kapna. A tetőt a teljes felületén felújítanák, az elöregedett, 

repedt, beázó azbesztcement, műpala fedést lebontanák, helyette cserépfedés készülne. A falak 

jelenleg erősen vizesednek, ezért utólagosan új, talajnedvesség elleni szigetelés készülne, a 

teljes épületgépészeti és elektromos rendszer elavult, nem felel meg a kor követelményeinek, 

ezért ennek elbontásra és újjáépítésére sor kerülne. Az udvaron árnyékoló, pancsoló, 

vízpermetező kerülne kialakításra. Kerítést építenének, kertrendezés, udvari gumiburkolat 

telepítése és eszközbeszerzés valósulna meg a pályázat keretében. A kivetített dia. 
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Az energetikai korszerűsítésekről elmondja, hogy a projekt célkitűzése a Művelődési Ház 

épületének komplex energetikai korszerűsítése, továbbá a Polgármesteri Hivatal, valamint a 

Bicske Városi Óvoda két épületének (Kakas Óvoda, Szivárvány Óvoda) napelemes rendszerrel 

történő bővítése. A Művelődési Házban megvalósul a határoló szerkezetek utólagos szigetelése, 

a külső falszerkezetek, padlásfödém, nyílászárók cseréje, épületgépészeti korszerűsítés, 

akadálymentesítés. Elmondja, hogy jelenleg oldalról akadálymentesen megközelíthető ugyan a 

Művelődési Ház, de szemből nem. A pályázat megvalósításától jelentős energiamegtakarítást 

várnak, amely megtakarításból további épületrekonstrukciókat szeretnének végrehajtani. 

 

A kivetített dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bicske Szíve Parkkal kapcsolatban a polgármester elmondja, hogy a pályázat célja a terület 

rendezett közparkká alakítása, közösségi, sportolási, aktív rekreációs célú használati értékének 

növelése, a természeti értékek megőrzése. Első lépésként a terület rendezése a feladat, ennek 

része a tó kialakítása, az iszapkitermelés, valamint a tereprendezés a teljes területen. A parkhoz 

parkolók épülnek, a nagycsaládosok és a mozgáskorlátozottak speciális igényeit is figyelembe 

véve.  

Az uszodabővítés első ütemeként a park felől is megközelíthető és használható büfé kültéri 

terasszal és mosdók kerülnének kialakításra. A park körül fog vezetni egy rekortán borítású 

pálya, mely lehetőséget nyújt a futóknak a sportolásra. A kamasz-fiatal korosztály számára 

gördeszka, görkorcsolya és BMX pályát szeretnének kialakítani. 

 

A kivetített diák. 
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A szennyvíztelep korszerűsítésével kapcsolatban a polgármester elmondja, hogy a KEHOP 

2.2.2-15-2016-00085 jelű pályázaton több településsel konzorciumban pályázati támogatásból 

valósítjuk meg a szennyvíztelep bővítését, felújítását, valamint a meglévő szennyvízhálózat 

egyes szakaszainak teljes rekonstrukcióját. A pályázatban Bicske-Csabdi-Mány településekre 

jutó támogatás 1,3 milliárd forint. A pályázat a Kormány és az Európai Unió támogatásával 

valósul meg. A pályázattal nem csak a szennyvíztisztitó kapacitását, illetve a tisztított szennyvíz 

minőségének a javítását szeretnék elérni, hanem vannak a városban bizonyos pontok - 

elsősorban a szennyvíztisztítóhoz vezető Szent László utca, Jókai utca illetve Jókai utcai 

átemelő – amelyek helyzetét ebből a pályázatból szeretnék rendezni úgy, hogy azok a 

problémák, amik mostanában egy nagyobb mennyiségű csapadékhullás esetén jelentkeznek, 

megszűnjenek, így nem fordulhatnának elő olyan problémák, hogy a szennyvíz kijöhessen a 

hálózatból.  

 

A kivetített dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közvilágítással kapcsolatban a polgármester elmondja, hogy az idei évben eddig a Hivatal 

munkatársai 179 db közvilágítási hibát jelentettek be. A lakossági bejelentések, vagy helyszíni 

szemlék alapján a hibákat a lehető leghamarabb egy erre rendszeresített rendszerben rögzítik. 

A rögzített hibát, annak jellegétől és elhelyezkedésétől függően a javítást végző cégnek előre 

meghatározott határidőn belül el kell hárítania. Ha mondjuk egy utcában egyszerre több 

lámpatest nem világít, az általában hálózati hibára enged következtetni. Ugyanakkor, ha csak 

egy lámpatest nem világít, akkor általában annak a hibának a kijavítását az önkormányzattal 

szerződött partnernél kell jelezni. 

A jövőbeli fejlesztéseik arra irányulnak, hogy korszerűbb berendezések használatával a hibák 

számát tovább csökkentsék, illetve tárgyalásaik eredményeként a javítási határidőket is 

szűkítsék. Szeretnék csökkenteni azt az időintervallumot, ami a hiba bejelentése és a hiba 

elhárítása között eltelik. A kivetített táblázat egy statisztikát mutat. Ezen havi lebontásban 

látszik a bejelentések, javítások száma. 

 

 

 A kivetített diák. 
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A LED közvilágítással kapcsolatban a polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 

Képviselő-testülete döntött arról, hogy a városban 22 db napelemes-LED közvilágítási lámpát 

helyez el. Elmondja, hogy környezetbarát a technológia, mert az áramot a napenergia biztosítja 

és sötétedést követően azt le is adja. A telepítés helyszíneként első körben azokat a 

településrészeket határozták meg, ahol kimaradt útszakaszok vannak, például a Bogya Károly 

utca alsó része, vagy a Bocskai utcában található garázssor.  

A kivetített dia. 
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Az új Járási Hivatal építésével kapcsolatban a polgármester elmondja, hogy kormányhatározat 

rendelkezik állami forrás biztosításáról a Bicskei Járási Hivatal új irodaépületben történő 

elhelyezéséről, mely határozat alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal az új épület építésének 

előkészítését az Önkormányzat segítségével, közreműködésével megkezdte. Reményeik szerint 

az új Járási Hivatal épületét a jövő évben átadják, így a város és a járáshoz tartozó települések 

polgárai korszerű környezetben tudják majd ügyeiket intézni. Az alapkőletétel jövő héten lesz. 

Bízik abban, hogy még magasabb színvonalú ellátást kaphatnak majd a jövőben a bicskeiek és 

a járáshoz tartozó lakosok. Az új Járási Hivatalban a jelenlegi okmányiroda átalakul, nemcsak 

okmányirodai funkciókat tud majd ellátni a jövőben, hanem kormányablakként fog üzemelni, 

tehát egyablakos ügyintézésre lesz lehetőség. Ez jelentősen megkönnyíti majd a szolgáltatások 

igénybe vételét és az ügyintézést. 

 

A kivetített dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Intermodális Csomóponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Kormány a projektek 

megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1147/2016. (III.25.) Korm. 

határozatában az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2016. évre szóló éves 

fejlesztési keretének elfogadásakor megvalósítandóként nevesítette Bicske város projektjét. 

Hosszú előkészítő munka és tárgyalássorozatot követően önkormányzatunk a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel a Bicskei Intermodális Csomópont építésére vonatkozó 

együttműködési megállapodást aláírta. Jelenleg a tervek felülvizsgálata, átdolgozása van 

folyamatban, a kivitelezés várhatóan a jövő év végén, 2018 elején megkezdődik. A támogatási 

összegből a régi vasútállomást fel lehet újítani és aluljáró építésére is lehetőség nyílik. 

A kivetített dia. 
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A polgármester elmondja, hogy a dián az intermodális csomópont átnézeti helyszínrajzát 

láthatjuk és ha jobban megnézzük, ebben szerepel elkerülő út, parkoló, és talán az állomásépület 

mellett a legfontosabb beruházás egy közúti és gyalogos forgalomra alkalmas aluljáró a Szent 

István út- Csákvári út között a jelenlegi felüljáró helyén. 

Az eredeti tervekhez képest mindössze hat felsővezeték tartóoszlopot kell áthelyezni. Bicskén 

ez az áthelyezés nem fogja akadályozni az összes többi projektelemet, a kivitelezés elindítását. 

Ha elkészült a tanulmányterv, a NIF megrendeli az áttervezést. Ezzel egyidejűleg az épületre 

vonatkozó közbeszerzés is elindítható lesz.  

A kivetített dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A polgármester elmondja, hogy a szomszédos településekkel közösen a Magyar 

Közútkezelőhöz fordultak, mivel az utóbbi időben sok baleset történt a Felcsút-Bicske-Csákvár 

kereszteződésben. Ebben a csomópontban egy körforgalom kerül kiépítésre a települések 

kérésének megfelelően, a tervezési szakasz már le is zárult. A Magyar Közút Nonprofit Kft. 

fogja megvalósítani ezt a beruházást. Ezáltal biztonságossá válik a közlekedési csomópont. 

Ez a beruházás nem Bicske területén, nem az önkormányzat finanszírozásában valósul meg, de 

meg kell említeni, hogy a felcsúti és bicskei önkormányzatok kérésére gyorsult fel a 

körforgalom építésének a folyamata. A közlekedés biztonságát jelentősen javítani fogja, hiszen 

aki Bicskéről Székesfehérvár irányába a legrövidebb úton akar eljutni, az mindenképpen 

keresztezi ezt a veszélyes csomópontot. 

A kivetített dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igari Léna 1635 órakor megérkezett. 

 

Pálffy Károly polgármester a megjelentek részére megadja a szót, kérdéseket tehetnek fel. 

Heltai Zsolt képviselőnek megadja a szót. 
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Heltai Zsolt képviselő hozzászólásában elmondja, hogy mint lakos van jelen. 

 

Pálffy Károly polgármester - Heltai Zsolt hozzászólását megszakítva - elmondja, hogy a 

képviselő úr most, mint képviselő van jelen és a lakosság meghallgatása zajlik. 

 

Heltai Zsolt képviselő – a polgármester hozzászólása alatt – elmondja, hogy a napelemes-LED-

es közvilágításra akar rákérdezni, mert véleménye szerint jóval drágább árajánlatot fogadott el 

az önkormányzat, de polgármester úr figyelmeztetését jelenlétének minőségével kapcsolatban 

természetesen elfogadja. 

 

Pálffy Károly polgármester megkéri Heltai Zsolt képviselőt, hogy kulturáltan viselkedjen.  

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő kérdésében elmondja, hogy szemmel látható, hogy nem jöttek 

el a lakosság részéről. Kérdezi, hogy nem lehetett volna másképp, más módon megszervezni, 

más időpontban megtartani a közmeghallgatást. 

 

Pálffy Károly polgármester tájékoztatja dr. Bourgla Ossamah képviselőt, hogy pont egy 

jelenlévő lakosnak adta meg a szót. 

 

Czimbal Tiborné bicskei lakos hozzászólásban elmondja, hogy a lakosságot igenis érdekli a 

közmeghallgatás, jönnének is, csak nem tudnak róla. Ő is egy képviselőtől kérdezte meg, hogy 

mikor lesz közmeghallgatás és válaszként azt kapta lehet, hogy idén már nem is lesz, csak 

januárban. Ma kapott üzenetet a közmeghallgatás időpontjáról. Véleménye szerint a helyi 

újságban vagy a Szuperinfóban meg kellene jelentetni, mert az mindenkihez eljut. 

A zöldhulladék szállítással kapcsolatban elmondja, hogy az értesítőben nincs feltüntetve, 

milyen zsákban kell elhelyezni. Telefonon többször is érdeklődött a Zöld Bicskénél, ahol az 

ügyintéző szóról-szóra felolvasta neki a szórólapon található tájékoztatót és hozzátette, ha 

fizetni kellene a hulladékgyűjtő zsákért, akkor azt feltüntetnék a tájékoztatón. Azt javasolja, 

hogy a „bármilyen zsákban” szöveg legyen feltüntetve a tájékoztatón. Többször jelezte ezt a 

hiányosságot a Zöld Bicskének, ennek ellenére nem változtattak a tájékoztatón. Az emberek 

így attól tartanak, hogy nem fogják elszállítani a zöldhulladékot. 

Ezenfelül elmondja, hogy bízik benne, hogy a zöldhulladék szállítással párhuzamosan be lesz 

tiltva a tüzelés. 

Továbbá elmondja, hogy korábban lehetett ingyenes komposztálókra pályázni településenként. 

Már korábban is jelezte ezt a város vezetésének. Véleménye szerint jó lenne, ha a lakosság 

kapna komposztálót, így biztos többen élnének ezzel a lehetőséggel. Kérdezi, hogy tervezi-e a 

város, hogy pályáznak ilyen komposztálóra. Úgy tudja, hogy ezer ember kell ahhoz, hogy 

lehessen pályázni. Felajánlja, hogy kétszáz embert be tud szervezni.  

A helyi buszjárattal kapcsolatban kérdezi, megoldható lenne-e, szombaton és vasárnap is 

délelőtt kettő és délután is kettő buszjárat indítása. A hétvégéken az idősebb korosztálynak 

elérhetetlen a temető. További kérdése, hogy a helyi buszjegy ára mennyibe kerül, mennyire 

ráfizetéses a helyi buszjárat. Bérletes megoldást javasolna a jegyek helyett. Javasolja, gondolják 

át, hogy a helyi buszközlekedés érintse Bicske kertvárosi részét is, így ezt a városrészt össze 

lehetne kötni a vasútállomással. Elmondja, hogy úgy gondolja, ha a vasútállomás épületét 

felújítják, akkor nagyon sok parkoló autó áll majd a vasútállomás környékén. Ezt elkerülve a 

Kertvárosban lakók is igénybe tudnák venni a helyijáratot, így nem kellene autóval utazniuk a 

vasútállomásig. 

Sitt elszállításával kapcsolatban hozzászólásában elmondja, hogy a korábbi szeméttelep 

üzemeltető (Saubermacher) idejében évente legalább két alkalommal ki lehetett vinni az ilyen 

típusú hulladékot a szemétdíj befizetésének az igazolása mellett. Kérdezi, most miért nincs erre 

lehetőség, vagy milyen  módon lehetne ezt megoldani. 
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A hulladékválogatóval kapcsolatban kérdezi, hogy hol tart, mikor készül el, illetve, ha elkészül, 

lesz-e arra lehetőség, hogy a lakosság is megtekintse. Ő is szeretné megnézni, amikor megkezdi 

a működését. 

További kérdése tervezi-e a város megóvni az ivóvíz mennyiségét. Véleménye szerint sok kút 

található a Kertvárosban, és ha többet szivattyúznának a kútból, akkor az esővíznek is lenne 

helye elfolyni, így nem kellene olyan messzire elvezetni. Ezzel az esővízzel lehetne megoldani 

a WC tartály öblítését, a mosást, habár tudja, hogy ez a csatornákat megterhelné. Kérdezi, hogy 

van-e erre esetleg lehetőség. 

Kérdezi, hogy mikor lesz az Apponyi utcában járda. Tavaly azt mondták, hogy majd idén, idén 

pedig, hogy jövőre. Kérdezi, hogy harcol-e ezért valaki. Javasolja, hogy addig kellene 

elkészíteni a járdát, amíg baleset nem történik, hiszen az édesanyák kénytelenek a babakocsit 

az úton tolni. 

Észrevétele az okmányiroda jelenlegi elhelyezésével kapcsolatban, hogy nagyon kicsi a területe 

az okmányirodának és nagyon lassú az ügyintézés. 

 

Pálffy Károly polgármester megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor jegyző négy felvetésre válaszol: 

- A közmeghallgatás meghirdetése az SzMSz szerint történt. A város honlapján már több 

mint egy hete a fő oldalon megtalálható a közmeghallgatás időpontja, valamint a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblán is elhelyezték a hírt.  

- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatban, mint amilyen a Zöld 

Bicske Kft. tájékoztatja a kérdezőt. A Zöld Bicske Kft. és az önkormányzat között nincs 

irányítási jogosultság. A tulajdonos a kontrollt a felügyelő bizottságon keresztül, illetve 

beszámoltatással gyakorolja. A kérdező által feltett gyakorlati kérdésekre az adekvát 

választ az ügyvezető úr tudja megadni. 

- Hulladék égetés esetén a környezetvédelmi feladatkörében eljáró Fejér Megyei 

Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala az eljáró hatóság. Sok bejelentés érkezik a 

Polgármesteri Hivatalhoz, de ezeket a bejelentéseket hatáskör hiányában áttesszik a 

hatáskörrel rendelkező szervhez. Ezt követően a Polgármesteri Hivatal nem tudhatja, 

hogy hogyan járt el az adott ügyben a hatáskörrel rendelkező szerv. 

- Az okmányirodával kapcsolatban elmondja, hogy az nem az önkormányzathoz tartozik, 

hanem a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalhoz, így az okmányirodával 

kapcsolatos problémákat a Járási Hivatalnak kell jelezni. 

 

Czimbal Tiborné bicskei lakos megköszöni a jegyző úr válaszát. Elmondja, hogy nem jár 

sűrűn a Polgármesteri Hivatalba és a honlapot sem nézi. Véleménye szerint sokan vannak 

még rajta kívül így. 

 

Pálffy Károly polgármester úr elmondja, hogy csodálkozik azon, hogy képviselő úr nem 

tudott a közmeghallgatásról, mert már több mint egy hete kiküldték a meghívót a 

képviselőknek. 

Megígéri, hogy oda fognak figyelni a jövőben arra, hogy minél szélesebb körben 

tájékoztassák a lakosságot. 

A zöldhulladék szállítással kapcsolatban elmondja, hogy ő is fogja kérni az ügyvezető urat 

arra, hogy pontosabban fogalmazzanak az értesítőben. 

Az égetéssel kapcsolatban elmondja, hogy ez igen nagy probléma. Hetente kétszer van 

lehetőség rá. De akkor sem mindegy, hogy mit égetnek az emberek. Sajnos nagyon sokan 

nem azt égetik el, amit el lehetne égetni. Ahogyan az elhangzott nem az Önkormányzat 

ellenőriz, hanem a Kormányhivatal. Megvizsgálandónak tartja ugyanakkor, hogy hányszor 

engedélyezik az égetést egy héten. Az utóbbi időben került bevezetésre, hogy évente tíz 
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alkalommal kell a zöldhulladékot elvinni. Ebből kettőnek a karácsonyt követő időszakhoz 

kell kötődnie. Ezt itt is meg fogja valósítani a Zöld Bicske Kft. 

A komposztálással kapcsolatban elmondja, hogy ha hallott volna ilyen jellegű pályázatról, 

biztos, hogy támogatta volna a pályázatot. 

A helyi buszjárattal kapcsolatban elmondja, hogy kb. 7 millió forint az az összeg, amivel az 

önkormányzat a menetjegyeken, bérleteken kívül támogatja a személyszállítást. 100-130 Ft 

között van egy menetjegy, a felnőtt bérlet ára 3.210-Ft/hó, a diák 1.500-Ft/hó. A hétvégi járattal 

kapcsolatban elmondja, hogy részben az önkormányzati költségvetés, részben a 

kihasználatlanság az, ami befolyásolja a dolgokat. Jelenleg is van olyan járat, amire azt lehet 

mondani, hogy nagyobb buszt igényelne, viszont a napközbeni járatokon kevesen vannak. Ilyen 

szempontból nem rentábilis. Több buszt az önkormányzat nem tud fenntartani. 

Sittelszállítással kapcsolatban elmondja, hogy most is lehet vinni a sittet a szeméttelepre és ott 

el lehet helyezni. Ha valaki kiviszi és a megfelelő díjat megfizeti – ami jóval kedvezőbb, mint 

a konténer díja - akkor legálisan le tudja rakni. 

 

Czimbal Tiborné bicskei lakos kérdez, hogy ezért miért kell fizetni. 

 

Pálffy Károly polgármester válaszában elmondja, hogy a kezelést kell megfizetni, mivel 

költségvonzata van. 

  

Czimbal Tiborné bicskei lakos válaszában jelzi, hogy ebben az esetben beteszi a kukába. 

 

Pálffy Károly polgármester viszontválaszában elmondja, hogy hulladákválogatóknak okoz 

ezzel problémát. Az elkövetkező időszakban Tatabányán beindul a válogató, reményeik szerint 

a bicskei válogató is belátható időn belül megvalósul. 

Az Apponyi utcai járdával kapcsolatban elmondja, hogy nem csak itt van probléma a járdával, 

hanem a város több utcájában is. Igyekeznek megteremteni azt a lehetőséget, hogy a városi 

utcákban legalább az egyik oldalon legyen járda. Figyelembe kell venni, hogy melyek azok a 

fő közlekedési útvonalak, ahol a lakosság a legtöbbet használja a járdát. Van egy terv, mely 

reményei szerint jövőre tud majd megvalósulni és akkor ezek a járdaépítések is láthatóak 

lesznek. 

Az Okmányirodával kapcsolatban reméli, hogyha megépül a Járási Hivatal új épülete, 

gördülékenyebben fog menni majd az ügyintézés. 

A vízzel kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy mindenkinek saját magára van bízva, hogy a saját 

kútját hogyan használja. A rétegekben lévő vízre és a talajvízre – szakemberek véleménye 

szerint is – nincsen más megoldás, mint az elvezetés. 

 

Czimbal Tiborné bicskei lakos kérdése, hogy lehet-e tudni, hogy a Kertvárosban a víz merre 

megy és miért gyűlik össze helyenként. 

 

Pálffy Károly polgármester válasza, hogy meg fogják nézni ezt a problémát. 

Megköszöni a jelenlévőknek, hogy megjelentek a közmeghallgatáson.  

A közmeghallgatás 1700 órakor véget ért. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Pálffy Károly        Fritz Gábor 

polgármester           jegyző 

 

 


