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Pálffy Károly: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a képviselő-testület 2017. áprilisi
soros, nyílt ülésén. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Bárányos
József úr jelezte, hogy a mai képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni. Ezt nem tették meg
dr. Bourgla Ossamah és Igari Léna képviselők. Tehát megállapítom, hogy 9 fővel
határozatképesek vagyunk. Képviselőtársaim megkapták a napirendeket. A napirendekhez
lenne még plusz két napirendi pont felvételére javaslatom, az egyik a védőnői körzetek
megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztés, és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény alapján kiírt pályázatokról szóló előterjesztés. Kérném képviselőtársaimat, hogy aki a
napirendhez hozzá szeretne szólni, az kérem, hogy jelezze. Nem látok jelentkezőt. Akkor
kérem, hogy szavazzunk. Aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a napirendet, az kérem, hogy
jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
108/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. április 26-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 26-i soros, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2016. évi beszámolójáról
Előterjesztő: polgármester
2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
4. A XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
5. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
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6. A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
7. Bicskei Római Katolikus Plébánia részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
8. Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
9. A Bicskei Fúvózenekari Egyesület és a Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma „Ünnepeljünk
Együtt!” projekt részére nyújtott támogatások elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
10. A 2017. évi pedagógusnappal összefüggő kérdésekről
Előterjesztő: polgármester
11. A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
12. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
alapján kiírt pályázatokról
Előterjesztő: polgármester
13. Képviselői bejelentések

Határidő: 2017. április 26.
Felelős: polgármester
1. Napirendi pont
A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2016. évi beszámolójáról
Pálffy Károly: Első napirendi pontunk a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2016. évi
beszámolójáról szóló előterjesztés. A rendőrségről szóló törvény előírja, hogy a rendőrkapitány
vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Kapitány úr,
a Bicskei Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló önkormányzati beszámolót a
mellékeltek szerint megküldte. Tisztelettel köszöntöm főkapitány urat is, aki megtisztelte mai
képviselő-testületi ülésünket, ezenfelül kapitány urat, illetve a rendőrségnek a képviselőit.
Szeretném megkérni kapitány urat, hogy legyen szíves akkor a beszámolóját tartsa meg.
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Dr. Balázs Sándor: (a szóbeli beszámolót diavetítés kíséri) Köszönöm szépen. Tisztelt
Polgármester Úr! Tisztelt Főkapitány Úr! Tisztelt képviselő-testület! Tisztelt Vendégek!
Tisztelt bicskei polgárok! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szóban kiegészíthetem az
írásban leadott beszámolómat és előzetesen is, de majd menet közben is szeretném
megköszönni Bicske Város vezetésének, Polgármester úrnak, a képviselő-testület tagjainak,
intézményvezetőknek és a lakosságnak azt a segítséget, amit a munkánkhoz a hozzáállásukkal
nyújtottak. Ez nekünk nagyon sokat segít, hogy olyan környezetben végezhetjük a munkánkat,
ami egy kifejezetten baráti és pozitív környezet. Röviden szeretném csak kiegészíteni, néhány
képpel alátámasztva a beszámolót. A Bicskei Rendőrkapitányság Kisfaludy utca 56., ezt
mindannyian tudjuk. Azt is tudjuk, de azért soha nem árt erről beszélni, hogy a Bicskei
Rendőrkapitányság illetékességi területéhez nem csak Bicske városa tartozik, hanem
összességében 16 település, tehát tulajdonképpen a Bicskei Rendőrkapitányság az egy járási
rendőrkapitányság az illetékességét tekintve, mint egyébként minden helyi szerv, helyi rendőri
szerv. A megyének 13,8%-át és abból 59758 hektárnyi területet kell nekünk és az ott élő, közel
40 ezer fős lakosságot szolgálnunk és védenünk és az ő biztonságukat kell szavatolnunk. Hagy
tegyek egy rövid kitérőt. A hétvégén Dunaújvárosban voltam és egy civil embertől hallottam
azt, akit én egyébként még Bács megyei időszakomból ismerek, ő egy múzeumigazgató, nem
nevezem meg, mert nem hatalmazott föl, viszont nem akarok plagizálni ezért mielőtt elmondom
az ő gondolatait - ami az enyémek is-, azért utaltam rá, mert nem szép dolog elvenni más
gondolatait. Ő mondta azt a kiállítás megnyitóján, ami Dunaújvárosban volt, a
rendőregyenruhák és relikviák, amit mi is megcsináltunk 3 évvel ezelőtt, hogyha fölállítunk egy
rangsort, akkor mi a legfontosabb az embereknek. Szabadság és a biztonság. Anélkül nincs
semmi. És ez valóban így van. Hogyha egy településen, vagy annak környékén a szabadság és
a biztonság, és itt a 16 településre utalok, és alapvetően nekünk ugye a biztonságot meg
mindkettőt kell garantálnunk, rendben van, akkor utána minden van és hátradőlhetnek az
állampolgárok és azt mondhatják, hogyha sérelmükre nem követhetnek el úgy bűncselekményt,
hogy a rendőrség ne tegyen meg mindent annak érdekében legalábbis, hogy az elkövetőket
felderítse, akkor mi vállalkozhatunk, nyugodtak lehetünk, elküldhetjük a gyerekeinket
nyugodtan iskolába, mert nem lesz gond. És ezt akarjuk mi garantálni és igyekszünk biztosítani
a lakosságot.
Alapelveinket azért szeretem elmondani gyakran, mert mi ezeknek fontos tulajdonságokat
tulajdonítunk és azt mondjuk, hogy ezek nélkül nem igazán érdemes sehová elindulni.
Kritika, Önkritika. Minket lehet kritizálni. Mi is kritizáljuk magunkat, önkritikusan. De a
kettőnek együtt kell működni.
Empátia. Nagyon fontos és amikor mi intézkedünk, akkor mi igyekszünk az állampolgárnak a
helyébe is beleképzelni magunkat. Nemcsak szárazon a jogszabályokat alkalmazzuk.
Törvényesség, Emberségesség, Tisztesség, Tényszerűség, Eredményesség, Kommunikáció.
Ezek is az alapelveink és ezeket is mindig és folyamatosan szem előtt tartjuk és elvárjuk
egymástól és a kollegáktól. Aztán itt nálunk Bicskén, az aktivitás és a kreativitás nagyon elvárt
tényező. És azt akarjuk, hogy a kollegáink ne csak azt hajtsák végre, amit a törvények és a
magasabb szintű parancsnoki utasítások ránk rónak, mert ez természetes, ez az alap. Hanem azt
várjuk el a kollegáktól, hogy kreatívan gondolkodjanak és kreatívan álljanak hozzá a
feladataikhoz és találják ki, hogy miben tudnak segíteni az állampolgároknak, még ha nincs is
leírva. És mindezt aktívan végezzék. És maximalisták vagyunk néhányan és azt akarjuk, hogy
minél magasabb szinten tudjuk ezt a feladatot megoldani.
A vezetést azért mutatom be, a helyettesem, dr. Simon Csilla Rendészeti osztályvezető asszony,
aki a képen látható, merthogy volt változás a Bicskei Rendőrkapitányság életében vezetést
tekintve az elmúlt évben kétszer is egyébként. Mind a kettő bűnügyi területen. Suszter Tomi
barátom most már dunaújvárosi rendőrkapitány. És őt váltotta egy rövid időszakra Szill László,
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aki egy nagyszerű szakember, de egy még jobb szakemberre sikerült fölcserélni, ő dr. Martinecz
Bence őrnagy úr vagy százados úr személyében. Őt is szeretném bemutatni.
Nem szeretek a számokról sokat beszélni, mert egyrészt a számok ott vannak a beszámolóban.
Másrészt azok a számok azok „csak számok”. Én azt mondom, hogy a számoknál sokkal többet
ér az, hogy a bicskei állampolgárok, bicskei polgárok és Bicske város vezetése mit gondol
rólunk. Mert a legszebb számokat is ide lehetne rakni, hogyha azt mondanák az emberek és a
település vezetése, hogy jó hát oké, szépek a számok, de ezt mindenki tudja, de a Piri néninek
a véleménye egészen más. Igaza is lenne bárkinek, hogyha ezt mondaná. Hogyha a lakosság
szubjektív közbiztonságérzete és a számok összhangban vannak és jók, akkor azt mondom,
hogy jók vagyunk, rendben van minden. Illetve jó alap arra, hogy dolgozzunk még többet.
Ha az egyik vagy a másik sántít, akkor az csak egy szánalmas magyarázkodás. Nálunk úgy néz
ki, hogy a számok is egészen jók. A bűncselekmények számát tekintve örvendetes tény, hogy
8,6%-kal kevesebb bűncselekményt regisztráltunk 2016-ban, mint 2015-ben. És ez nagyon jó,
hogy kevesebb bűncselekményt követtek el a területünkön. Ez főként a területi, közterületi
rendőri jelenlétnek tudható be. Itt a nyomozás eredményességéről vannak számok, amik
egészen jók. Kiemelt bűncselekmények azok, amik a lakosságot alapvetően és leginkább
irritáljak, ilyenek a betörések, a rablások, a közterületen elkövetett bűncselekmények, amik a
köznyelv szempontjából is és a közérthetőség szempontjából is úgy regisztrálódnak, hogyha
sok van belőle az nem jó, ha sok az eredménytelen, az nem jó. Ezek a számok egészen jók, de
ezek egyébként ott vannak a beszámolóban. Itt van a közterületen elkövetett összes
bűncselekménynek az eredményessége. Remélem jót nyomok, 90,4%. Az nagyon jó, mert az
az, hogy a közterületen elkövetett 10 db bűncselekményből 9-et, mondhatom azt, hogy bruttó
9-et sikerült földeríteni. Tavaly se volt rossz ez az arány, mert 80% volt. Az azt jelenti, hogy
10-ből 8-at, 10-ből 11-et nem fogunk tudni, de igyekszünk, hogy minél többet, azért még a 10et még jobban meg tudjuk közelíteni. Ez ugyanaz csak más rajz alapján. Összes bűncselekmény
nyomozáseredményességi mutatója az 70,2. Ebben benne van minden egyébként, tehát az a
csalás is benne van, amit valahol máshonnan elkövettek és telefonon is. Vannak ilyenek sajnos.
Nyilván azokban is mindent megteszünk. De ebben minden benne van, 70,2%, bruttó 7 db /10,
az se annyira rossz szerintem. Ez ugyanaz, nem akarom újra magyarázni. Itt néhány
bűncselekmény külön ki van szedve, amiket sikerült teljesítenünk. Előre szeretném bocsátani,
hogy a lopás 34%, nem rossz, de én sem vagyok megelégedve vele. Többet szeretnénk, tehát
azt szeretnénk, hogyha lopási statisztikánk jobb lenne. De azért ezzel nem kell szégyenkeznünk.
Hát vannak, amiben egészen jól sikerült teljesíteni a 100%-okkal. Nem akarok most ebbe most
nagyon részletesen a beszámolót követően belemenni.
Ezek már közlekedési bűncselekmények. Ezeket azért tettem ide bele, egyrészt,mert ha már a
bűncselekményeknél tartunk, akkor ezekről is beszéljünk. Örvendetes, illetve sajnos több
közúti baleset történt egyébként az elmúlt évben, mint egyébként azt megelőzően. Viszont
örvendetes az, hogy a személyi sérüléses közúti balesetek száma csökkent, az kevesebb lett. Itt
van annak jelentősége, hogy amikor traffipaxoló rendőrt látnak a tisztelt kollegák az út mellett,
akkor nem azért van, hogy bírságoljon, hanem azért van, hogy megelőzzön és az a cél, hogy
lassabban hajtsanak az autósok és akkor kevesebb lesz majd az ezen a táblázaton látható
bűncselekmények száma is nagy valószínűséggel. Ez még mindig az egyébként, tehát ez még
mindig a közlekedési jellegű bűncselekmények felderítése 67%. Az is nagyon jó egyébként,
hogy a Közlekedési rendészeti osztályon belül közlekedési alosztálynak a munkája is nagyon
jó. Bíróság elé állítás. Ez alapvetően inkább nekünk egy mérce. De itt azért azt kell tudni, hogy
a bíróság elé állításnak az a haszna, hogy gyorsabban bíró elé kerül az elkövető. Tehát, amikor
a sértettek azt mondják, hogy jó, hát elkövették a sérelmemre a bűncselekményt ekkor meg
ekkor, de mikor lesz már elítélve az elkövető, akkor egy bíróság elé állítással ez orvosolható
szépen. Nyilván ennek megvannak a törvényi feltételei, amiket nekünk tartani kell, de
törekszünk arra, hogy minél több legyen ilyen. Nagyon örülünk annak, hogy az elfogások száma
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309-cel nagyon szép eredmény továbbra is. A tavalyi, tavaly előtt 427 az egy nagyon kiugró
volt. de a 309-cel is azért ott vagyon valahol a lista elején. Előállítások száma az viszont 2015ös 262-höz képest is, ami nagyon sok volt, 2016-ban a 317 az kifejezetten szép. Nagyon sokat
dolgoztak a kollegák ennek az elérésében.
Biztonsági intézkedéseknek az a jelentősége, hogy a rendőr itt mutatja meg az emberi arcát
leginkább. Mindig meg kell, hogy mutassa, minden intézkedés során. De ezek azok az
intézkedések, amikor magatehetetlen, önmagáról gyakran nem tudó embert vagy idős embert
vagy gyereket vonnak a kollegák úgy biztonsági intézkedés alá, hogy biztonságos helyre viszik
vagy a mentőnek szólnak, és ezzel nagyon sokat segítenek az embereken. Én úgy érzem, hogy
nálam legalábbis nagyon fontos mérce. Januártól mostanáig, ma is kettőt szignáltam, ami
biztonsági intézkedés volt. Tehát odafigyelünk az állampolgárokra. Nem azért vagyunk kint,
hogy a rendőr a mogorva arcát mutassa, hanem az emberi arcát.
Elővezetések száma. Itt ugye az a lényeg, hogy elővezetni nemcsak saját magunknak kell,
nemcsak a rendőrségnek, hanem valamikor más szervek kérnek meg akár bíróság is. Itt annak
van jelentősége egyébként, hogy az elrendelt elővezetéshez képest a végrehajtott milyen
százalékban valósul meg. 61,1%, több mint tavaly. Ennek azért van jelentősége mert ez is azt
bizonyítja, hogy a kollégák, akik feladatul kapják az elővezetést, a parancsnokaikkal együtt
komolyan veszik ezeket a dolgokat és ténylegesen keresik az elővezetésre szánt embereket.
Közterületi jelenlét. Erről beszéltem az elején is, hogy ennek köszönhető a bűncselekmények
visszaszorítása, de egyébként a felderítésnek is. Itt láthatóak a számok, hogy mennyit voltunk
közterületen, hány fővel. Hát nem vagyunk ennyien természetesen, csak itt össze van minden
adva. Úgyhogy 50635 órát voltunk tavaly a közterületen. Itt azért szeretném elmondani, hogy
nem mindig egyedül voltunk, hanem voltunk polgárőrökkel is, vagy egyes rendészeti
feladatokat ellátó más személyekkel is. És köszönöm szépen az ő munkájukat is ezúton.
Reagálási idő az azt tükrözi, hogy mennyi idő alatt érünk ki egy bejelentésre. Ugyanannyi 2015ben, mint 2016-ban. Itt viszont azt kell tudni, hogy a 16 település bármelyik pontjáról lehet szó.
Tehát nem biztos, hogy Bicske főtérre kell kiérni, mert az kb. 3 másodperc kis túlzással. Pár
perc egyébként igazság szerint. Viszont mondjunk Gántra kiérni az egy kicsit hosszabb idő, de
igyekszünk oda is. Összességében, átlagot tekintve kijön egy 18,89%-os eredmény.
Állampolgári bejelentés kapcsán a küldések száma viszont nagyon magas. Tehát 2015-ben is
nagyon sokat mentünk a 2014-hez képest is, meg úgy összességében is. Ez egy folyamat, de a
3266 db küldés, amit állampolgárok bejelentései alapján a 16 településen teljesítettek a
kollegák, 18,89-es reagálási idővel az szerintem szintén nem rossz eredmény.
A tulajdon elleni szabálysértéseknek azért van jelentősége, mert ezek azok a jogsértések, amik
szintén irritálják a lakosságot. Nem bűncselekmények, mert 50.000,- Ft alatt van a kárérték, és
nincs minősítő körülmény, mert mondjuk nem törik be az ablakot. Az egyfajta minősítő
körülmény, de van még ezen kívül több is. De viszont a sértetteket, akiket a jogsérelem ér, ez
irritálja és joggal várják el azt, hogy ezekbe a jogsértésekbe is minél magasabb eredmény
elérésére törekedjünk. 39,71%-os eredmény, igaz, hogy kevesebb, mint amit 2015-ben nagyon
magasan sikerült teljesíteni, de ez is még előkelő hely úgy gondolom. Itt még azért azt is el
szeretném mondani, hogy ha valaki tulajdon elleni szabálysértést követ el, akkor lehetőségünk
van őrizetbe venni. Szabálysértési őrizetbe lehet venni 3 napra az elkövetőket és szoktunk is
élni ennek a lehetőségével. És annak is van visszatartó ereje, hogyha ennek elmegy a híre, hogy
hát itt nem érdemes ellopni még mit tudom én egy whisky-t se, mert azért is lecsukják az embert.
Most mondtam egy példát, de nyilván nem is az a lényeg, hanem inkább, amikor a polgároknak
bemennek a kertjébe, leszedi, stb. hadd ne részletezzem. A lényeg az, hogy van erre jogi
lehetőség és élünk is vele, hogy harcoljunk ez ellen a jelenség ellen. A Bicskei
Rendőrkapitányságnak a beosztotti és vezetői állománya úgy érte el ezeket az eredményeket,
hogy természetesen mi is minden időszakban, amikor a főkapitánysági kontingens lement a
határra, akkor részesei voltunk és 8-10-12 fővel képviseltettük magunkat és ott voltak a
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kollegák. Mindezt úgy sikerült végrehajtani, hogy nem keletkezett közbiztonsági deficit Bicske
város utcáin és a másik 15 településen. Valószínűleg ezt nem érezték a lakosok, tisztelt bicskei
polgárok, vagy legalábbis reméljük. Az itt maradó, helyben maradó kollégák úgy dolgoztak,
hogy nem érzékelték, hogy ők lent voltak a határon. Nemcsak ők egyébként, hanem minden
kollega váltva egymást, mert ez csak egy csoportos sztárfotó volt néhány kollegáról.
Németh Tibor képviselő 8.55-kor elhagyta az üléstermet.
Dr. Balázs Sándor: Illegális migráció. Tudjuk mindannyian, hogy minket ez érintett. A Bicskei
Rendőrkapitányság az egyetlen kapitányság itt a környéken, amit az illegális migráció érintett
a saját körzetében és környezetében is. A többi kollegát a határon érintette. A bicskei rendőröket
úgy érintette, hogy amikor lementek a határra és visszajöttek, akkor ugyanazt látták szinte, mint
a határon. Tehát nekik ugyanazokkal a feladatokkal kellett szembesülni, és egyáltalán nem
csodálom azt, hogy a kollegáim az átlagosnál is jobban, időnként elfáradtabbnak tűntek, noha
nagyon jó kollegák és ezt nem mutatták, csak a beavatott szemek látják. De figyelünk erre is
egyébként. Úgyhogy nagyon nagy könnyítés ez nekünk, hogy decemberben a befogadó állomás
itteni működése megszűnt. És ennek bevallom, hogy örülünk.
Sportrendezvényeket is szoktunk biztosítani, kicsiket-nagyokat egyébként. Nyilván a
legnagyobb a PanchoArénában kifejtett tevékenységünk, már csak azért is, mert a Videoton is
ott játszik már nem is tudom 2 éve legalább. Ugye jól mondom? Körülbelül. De még fog is
legalább 1 évig, úgyhogy ugyanazok a kollegák, akik itt vannak a bicskei utcákon, meg a másik
15 utcáján, sportrendezvényeket biztosítanak, határra mennek, tehát azt mondja ez a kis
maroknyi csapat, ez egy nagyon jó kis csapat egyébként.
Újszerű ügyek. A Bicskei Rendőrkapitányság mindig talál valamit, amit más nem vagy a
kapitányságot találja meg más. A lényeg az, hogy drónnal kapcsolatos intézkedés a Bicskei
Rendőrkapitányságon volt az országban először. Sőt nem is az egy, hanem kettő. Az ezzel
kapcsolatos szabálysértési eljárások lefolytatását is a Bicskei Rendőrkapitányságon végezték
eredményesen, mert a bíróság a mi álláspontunkat osztotta.

Németh Tibor képviselő 8.57-kor visszatér az ülésterembe.
Dr. Balázs Sándor: Bűn- és balesetmegelőzési tevékenység nagyon-nagyon fontos. Nekem
kifejezetten fontos. Egyrészt azért, mert érzékeny vagyok erre a területre. Másrészt, amikor
polgármester voltam, akkor a bűnmegelőzésben találtam meg a kapcsolódási pontot a rendőrség
és a polgármesterkedés között. Harmadrészt pedig ez egy olyan terület, amit méltóképpen kell
kezelni. És ezért el is végeztem két olyan iskolát, ami bűnmegelőzéssel kapcsolatos. A
kollegáim sínylik is ennek a vonalnak a nehézségeit, mert nagyon-nagyon komolyan vesszük
ezeket a dolgokat. Előadásokat tartunk, ha kell nyugdíjasoknak, ha kell akkor a gyerekeknek.
Általában úgy szoktuk mindezt csinálni, hogy amikor szerét és hírét vesszük annak, hogy
máshol egyfajta, bármelyfajta bűncselekmény, amely nálunk hálaIstennek nincs, fölüti a fejét,
akkor el szoktunk menni minden településre, mind a 16-ra egyébként, és el szoktuk mondani,
hogy ott azon a ponton az országban volt egy ilyen és tessék arra figyelni, hogy mit nem szabad
tenni, meg mit kell tenni, ha hasonló bűncselekményt akarnak az ő sérelmére elkövetni.
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Kerékpár regisztrációt azért szoktam mindig föleleveníteni, egyrészt azért, mert most már több,
mint ezer kerékpárt regisztráltunk az elmúlt évek során. Másrészt, mert továbbra is csináljuk.
Aztán azért is mert ez egy olyan jó módszer, hogy a rendőr az kapcsolatban van az
állampolgárral és itt is érzékelheti azt, hogy azért vagyunk, hogy segítsünk neki. Ez egy bicskei
kezdeményezés akárhogy is nézzük. Nem hallunk erről sokat, de ez egy bicskei kezdeményezés
volt. És nagyon-nagyon örültem, amikor, talán 2013-ban indult el, 2013. első félévében
valamikor, és többszázan hozták el a Spar parkolóba a kerékpárjukat. Két napon keresztül
regisztráltunk, nemcsak kerékpárokat egyébként, hanem elektromos kerékpárt és minden
egyebet, aminek nincs rendszáma, de ellopható és lehet valamilyen azonosítási pontja és azokat
szoktuk regisztrálni, és lefényképezzük és nyilvántartásba vesszük. Mondom ezer fölött
vagyunk már.
Baleset-megelőzési bizottsági ülés azért fontos, mert a gyerekekre gondoltunk alapvetően.
Tehát úgy gondoltuk, hogy a gyerekeket kell baleset-megelőzési szempontból és leghamarabb
elkezdeni oktatni. Ez egy saját kiadványa a Bicskei Rendőrkapitányságnak. Ez óvodásoknak
szól és kisiskolásoknak az ő nyelvükön.
Úgy állok, hogy ne álljak senkinek háttal és lássanak tőlem.
Egy kicsit játékosan van ez, hogy hogy lehet gyalogosan közlekedni, meg kerékpárral
közlekedni ahhoz, hogy ne legyen gond. Ebből mindig szoktunk adni a gyerekeknek egyébként,
hogyha az előadóink elmennek óvodába vagy általános iskola alsó tagozatába, akkor ebből
szoktak adni. Elég gyakran járunk egyébként. Ilyen kis aranyos.
Hajtva tilos, tolva szabályos! Sokan nem tudták eddig az állampolgárok közül. De most már
szerintem sokan tudják, mert 18 ugye, 18 db ilyen táblát sikerült ide Bicskére kihelyezni és még
Csákvárra is jó néhányat. Ezt egyértelmű, hogy nem szabad átmenni a zebrán kerékpárral. Le
kell róla szállni és tolni.
Iskola rendőre. Alapvetően a körzeti megbízottak végzik ezt a feladatot. Az a feladatuk
egyébként, hogy tartsák a gyerekekkel a kapcsolatot, a pedagógusokkal és azt éreztessék már a
gyerekekkel is, hogy a rendőr az barát. A rendőr az azért van, hogyha valami gondod van, akkor
odamenjél hozzá, ne máshoz, mert ő biztos, hogy segít.
Gyerekeket szoktunk a kapitányságon fogadni, és ennek nagyon örülünk. Nemcsak
Magyarországról, Magyarországról meg a környékről. Most is Szárról jelentkeztek be, aztán
voltak Csabdiról az elmúlt hetekben. Mindig és hát Bicskéről is, igen, Bicskéről is az óvodából
mindig jönnek, meg az iskolából. Szeretnénk, hogyha a gyerekek is már ismerkednének a
rendőrséggel, jó véleményük legyen a rendőrségről. Hátha még rendőrök is lesznek majd
belőlük egyszer. Ők éppen, akik itt vannak, Ukrajnában élő magyar gyerekek, de tavaly
fogadtuk Erdélyből a Böjteatya gyerekeit. Igyekszünk azért minél szélesebb körben. Aminek
nagyon örülünk és kreatívan álltak a kollegák ehhez az ötlethez, és nagyon szépen köszönöm,
aki ebben segített, rajzpályázatot írtunk ki. De nem írhattuk volna ki és nem teljesíthettük volna,
ha Bicske Város Önkormányzata nem áll nagyon-nagyon széles mellkassal mellénk. Köszönjük
szépen a segítséget. Plusz még a Dános tábornok úr is segített nekünk sokat, a
Szervezetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatója. És civil szervezetek is segítették a munkánkat,
a díjazást ők rendezték. Sokat kellett ezen dolgozni egyébként. Ezt polgármester úr,meg
alpolgármester asszony, meg talán Csilla is sokat volt ott, ezt előkészíteni azért nem volt
egyszerű. Ilyet még soha nem csináltunk. De 400 pályázat érkezett be, ami nagyon jó, ami
nagyon nem kevés. A gyerekek rajzai azt tükrözik, hogy pozitív véleménnyel vannak a
rendőrségről. A 400 rajzból egyetlen egy sem volt olyan, ami negatív képben tüntette volna fel
a rendőröket vagy a rendőrséget. Ez triplán is jó. Egyrészt a gyerek szempontjából, másrészt
valószínűleg a pedagógus, aki segített neki, szintén hasonlóan látja a rendőrséget. Harmadrészt
pedig a szülő is, feltétezem, tehát akinek a gyereke ilyen rajzot rajzol, az valószínű nem lát
minket rossz szemmel, vagy legalábbis bízom benne. És ez mind bűnmegelőzés is egyébként.
A rendőr napot azt itt rendeztük tavaly Bicskén. Szerintem jól sikerült. Az összes gyerek, aki a
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rajzpályázaton elindult, kapott ajándékot. A helyezettek pedig nagyon-nagyon szép ajándékokat
kaptak. Nagyon értékes ajándékokat. Állítólag ezer gyerek volt ezen a rendezvényen, a
Rendőrség napján. Sok látványosságot sikerült biztosítani nekik.
Köszönjük szépen Főkapitány úrnak, hogy megújulhatott az udvarunk. Így nézett ki egyébként,
és most mindjárt mutatok egy képet, hogy hogy néz ki most. Még ez nem az. És így néz ki most.
Alig mertünk ráállni sokáig, úgyhogy így néz ki most. Köszönjük szépen.
Együttműködés nagyon fontos. Mi együttműködünk és akarunk együttműködni mindenkivel, a
várossal, a környékkel, a polgárőrökkel. Egymásra vagyunk utalva, mert a közbiztonság az egy
közös produktum. Annak a rendőrség igaz, hogy a legnagyobb szelete a tortából, de mindenki
benne van egy kicsit, az önkormányzat is, a civil szervezetek is, az egyházak is, az
állampolgárok is, mindenki benne van valamilyen szinten. De miénk a felelősség ez tény és
való. Viszont szívesen vállaljuk ezt a felelősséget, mert nagyon jó partnereink a testület, az
intézmények, a polgárok. Úgyhogy szívesen csináljuk ezt. Az a jó parancsnok, aki odafigyel az
embereire és amikor valamilyen értéke, erénye fölvillan, akkor azt ő valamilyen szinten
elismeri. Lehet, hogy csak egy kézfogással vagy csak egy vállveregetéssel, de jól esik neki.
Mindenki ember. Emberek vagyunk. Önkormányzati támogatásból volt arra lehetőség, hogy
nagyon sok kollegának többek között elismerést is adhassunk. Nagyon szépen köszönöm a
képviselő-testületnek azt a döntését, amivel lehetővé tette nekünk, hogy motiváljuk, tovább
motiváljuk az egyébként is jól motivált kollegáinkat. Nagyon jól esett nekik ez a jutalmazási
lehetőség is. Maga a gesztus is. Egyébként, ha már itt tartunk az önkormányzati adományból,
amit nem győzök elégszer megköszönni, és köszönjük szépen, nemcsak jutalmakat sikerült
természetesen, hanem oroszlánrészt inkább olyan tárgyakat, eszközöket tudtunk vásárolni,
amik a napi munkánkat megkönnyítik. Ez is az egyébként, meg a projektor is az. A vászon az
önöké, azt mindig kölcsönkértük korábban géppel együtt, de köszönjük szépen, de van most
már nekünk. De hát ezt önöktől kaptuk gyakorlatilag. Ezen kívül vettünk még egy olyan táblát,
ami eligazításokon nagyon jó lehet nekünk, főleg meccsek, majd most már használjuk is, az
eligazításánál fogjuk ezt használni. És rengeteg széket vettünk. Olyan székeket vásároltunk,
amik kellettek már ahhoz, hogy a kollegáknak az egészsége az rendben legyen, mondjuk az
ügyfeleké is. Tehát sok széket vettünk és nagyon szépen köszönjük még egyszer a támogatást.
Egyébként azt is köszönjük, hogy a bicskei autó, polgárőr autó is még nálunk van, és az is nagy
segítség nekünk.
Fejér Megye Közgyűlése tavaly a 2016-os megye napon, májusban volt ez, Salamon Lajos díjat
adományozott a Bicskei Rendőrkapitányságnak. Ez azért szép dolog és azért nagy dolog, meg
azért jó dolog, mert még nem volt olyan az országban, hogy egy teljes rendőri egységnek a
munkáját egy megyei közgyűlés, ami a legmagasabb szintű megyei vezetés, elismerje. Ez
nekünk nagyon jól esett. Bízom benne és mondhatom talán azt, hogy ez az elismerés nemcsak
Bicskének jó és szól, és főkapitány úr ha megerősít, akkor a megyének is gyakorlatilag. Bízunk
benne, hogy ez azért mindenkinek, és nagyon szépen köszönjük. Egy biztos az országban mi
kaptuk először. Köszönjük szépen a támogatást, amit önöktől kaptunk, mert ez mind kellett
ahhoz, hogy sikeresen dolgozzunk. Ez a díj maga. Különböző köszönő leveleket küldtem a
kollegáknak meg a feletteseimnek, amiben megköszöntem azt a munkát, amivel mi ezt
elérhettük. Érkeztek gratulációk, amik nagyon jól estek. Nem feltétlenül szakmai vonalról, de
érkeztek, és ezt köszönjük, jól esett.
Szervezeti kultúra. Nagyon köszönjük azt a támogatást egyébként, amit például egy nyugdíjas
nap alkalmával kapunk például a város részéről akár egy megjelenéssel polgármester úr,
alpolgármester asszony megjelenésével. Ez a nyugdíjasainknak nagyon sokat jelent egyébként.
Mit várunk el? Túl azon, hogy az előbb konkretizáltam, hogy mondjuk lopásból magasabb
százalékot fogunk elérni. Elvárjuk magunktól azt, hogy tartsuk be az alapelveket, amiket az
elején elmondtam és akkor már gond nem lehet. Abból az egyik az emberségesség egyébként.
Ha fölírjuk egymás alá, akkor az jön ki, hogy TETTEK. Tisztesség, Emberség, … ,
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Kommunikáció az utolsó. A tetteket várjuk el, de úgy, hogy az alapelveket betartsuk. Kreatívak
legyünk. Ne csak azt csináljuk, amit mondanak, hanem fedezzük fel, hogy mit lehet még tenni.
Legyünk aktívak, mert a kettő összefügg. És aki tud, az legyen maximalista. Most már egyre
többen vagyunk, ilyen maximalisták.
A Bicskei Rendőrkapitányság teljes állományának a nevében szeretném nagy tisztelettel
megköszönni a képviselő-testületnek, polgármester úrnak, és a város lakosságának azt, amit
tettek azért, és támogattak minket, hogy ezeket az eredményeket el tudjuk érni és garantáljuk,
hogy törekszünk a jövőben is ezeknek az elérésre, illetve ahol lehet a túllépésére, pozitív
irányban, természetesen. Köszönöm szépen a figyelmet!
Pálffy Károly: Köszönjük szépen. Nem tudom főkapitány úr szeretne-e esetleg hozzátenni?
Megköszönönném.
Dr. Varga Péter: Maradjak itt, vagy álljak oda én is?
Pálffy Károly: Ahogy jónak látod.
Dr. Varga Péter: Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet. Én egy kis megyei
kitekintést adnék így Bicskével, ugye kapitány úr elmondta a városra vonatkozót, meg a 16
településre. Hogyan alakult 2016. megyei szemmel? Azt kell látni, hogy egy hihetetlen leterhelt
év volt a 2016. gyakorlatilag az ország minden megyéjének a számára, mert maga a
határszolgálat minden megyét érintett, minden olyan megyét is, aki ugye határral nem
rendelkezik. Azt kell elképzelni, hogy rendszeresen, heti rendszerességgel nagy számú
kontingens ment Fejér megyéből is. Nemcsak a határon kellett ugye helytállni, hanem ezen
kollegák hiányában is garantálni kellett azt, hogy Fejér megyében rend legyen. Országos
rendőrfőkapitány úr egyetlen utasítást adott az év elején, hogy bármi is történik, közbiztonsági
deficit sehol nem keletkezhet. Örömmel jelenthetem azt, hogy 2016-ban Fejér megyében
közbiztonsági deficit nem keletkezett. Ahogy kapitány úr mondta, igen, vannak a számok.
Tényleg van egy csökkenő tendencia itt a regisztrált bűncselekményszámban, de én is úgy
gondolom, hogy ez akkor jelent valamit, hogyha az állampolgárok véleménye ezt valóban
megerősíti, hogy rend van. Lehet bármilyen szép statisztikánk, hogyha nem érzik magukat az
állampolgárok adott térben és időben biztonságban, akkor az nem ér semmit. Ami nagyon
örvendetes és mindig nagy hangsúly helyezünk rá, a kiemelt bűncselekményekre. 2016-ban
nem történt olyan emberölés Fejér megyében, ami ne lett volna felderítve. És van egy még
szebb számunk talán, hogy Fejér megyében 2011-ben még 143 rablást követtek el, 2016-ban ez
a szám 27 volt. A 27-nek több mint 90 %-a föl is lett derítve. Ezek azok a bűncselekmények,
amelyek legjobban irritálják a lakosságot. Azt gondolom, hogy itt a rendőri reagálás, a rendőri
eljárásokban mindent meg kell tenni azért, hogy fel legyenek derítve és azok, akik ezeket
elkövették azok a megfelelő büntetést megkapják érte. Rendészeti területen, kapitány úr már
pár szót ejtett róla, folytatódott az az intézkedési kultúraváltás, ami 2013-ban kezdődött el,
aminek az a lényege, hogy a szankcionáló rendőr képét felváltja a segítő, támogató rendőr képe.
Itt szeretnék kettő példát említeni, talán polgármester úr már hallotta, de én nagyon büszke
vagyok a kollegáimra ezzel kapcsolatosan. Az egyik eset az 2016. nyár végén volt, méghozzá
nem is Fejér megyében, hanem Kiskunhalason. Ugye ott is megerősítést adtunk az ottani
tábornak az őrzésében. Két szabadnapos kollega, egy móri és egy dunaújvárosi körzeti
megbízott kollega épp a szállásán tartózkodott szabadidejében, amikor segélykiáltásokat
hallottak. Kiszaladtak és a szomszéd házban egy 87 kilós kaukázusijuhász marcangolt egy
embert. Kollegáim úgy rövidnadrágban, trikóban, papucsban, ahogy voltak, gondolkodás
nélkül berohantak és gyakorlatilag 20 percig egy élet-halál küzdelmet vívtak azért, hogy a
kutyát meg tudják fékezni. Vélhetően az a személy, aki a kutya etetését végezte nem élte volna
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túl ezt a támadást, hogyha a kollegák nem mennek oda. Megsérültek mind a ketten. Elég hosszú
ideig nem is tudtak dolgozni. De én rendkívül büszke vagyok rájuk. Mind a kettőjüket
megjutalmaztam, azt lehetett is olvasni szerintem a megyei médiában, hogy az én kollegáim
így viselkedtek és úgy mentek a segítségükre, hogy át se gondolták igazából, hogy mi érheti
őket. De a legfontosabb az volt, hogy megvédjék azt az állampolgárt. A másik pedig egy olyan
történet, ami egy végtelen aranyos történet számomra és soha nem is tudtam volna meg, hogyha
nem kapok egy másfél oldalas köszönőlevelet tavaly ősszel, amiben egy 60-70 év közötti
házaspárnak a férfi tagja leírta, hogy Velencén tartózkodtak a hétvégi házukban, a felesége az
nagy mértékben nagyothalló és egy nagyon értékes hallókészülék volt a fülében. És valahogy a
házban vagy a ház udvarában ez kiesett a füléből és nem találták. Nagyon kétségbe voltak esve,
hogy most mit tegyenek. És kétségbe esésében, és talán ez jellemzi azt, hogy mennyire
számítanak a rendőrökre az állampolgárok, a 112-t hívta, ahol a hívást fogadó központból
bekapcsolták a hívást a tevékenység irányítási központba Székesfehérvárra. Ahol egy rendkívül
empatikus ügyeletes ugye vakarta a fejét, hogy mit tudunk most tenni, de megígérte nekik, hogy
átgondolja, hogy mit tudunk segíteni, és vissza fogja hívni ezt az urat. Szerencsére a bűnügyi
helyszínelők nem voltak helyszínelni, így Fehérvárról kiküldte őket Velencére. A bűnügyi
technikus egy fémkeresővel mintegy egy órás keresés után megtalálta a fűben a hölgynek a
nagyothalló készülékét. Ezt mindezt csak azért mondom el, hogy az állampolgárok tényleg
ennyire számítanak a rendőröknek a segítségére, ami abszolút nem is rendőrségi feladat, de
mégis a kollegák is úgy gondolták, hogy meg kell tennünk mindent azért, hogy az az elveszett
tárgy meglegyen.
Baleseti helyzetünk nagyon-nagyon minimális csökkenést mutat, de én ezt inkább stagnálásnak
hívnám. A statisztika alapján 4-gyel kevesebb sérüléses baleset történt, mint 2015-ben,
2016-ban Fejér megyében. Halálos baleseteink száma, az egyértelmű stagnálás, az 27-27 volt
2015-ben és 2016-ban is. Viszont az elhunyt személyek száma az 5-tel csökkent. 30 volt
2016-ban, míg 35 volt 2015-ben. Úgy gondolom, ahogy kapitány úr is említette, hogy nekünk
mindent meg kell tenni a baleset-megelőzés érdekében, és igyekszünk úgy tevékenykedni
közlekedésrendészeti területen, hogy csökkenjenek a baleseti számok. Bár azt tudni lehet, hogy
azért a rendőrségnek nagyon sok esetben nincs ráhatása egy-egy baleseti mechanizmus
kialakulására. Rendezvénybiztosítások. Fejér megye, sport megye. Tehát itt a labdarúgáson
kívül van még számtalan olyan sportág ugye, amelyben élvonalához tartoznak fejér megyei
csapatok. Több mint száz sportrendezvényt biztosítottunk 2016-ban. Azt gondolom, hogy
teljesen problémamentesen. Ugye a labdarúgás ide koncentrálódott a Pancho Arénára a
Videoton stadion felújítása miatt. Azt gondolom, hogy nagyon szép protokollt kialakítottak a
kollegák a biztosításnál és tényleg problémamentes volt valamennyi. Ami kiemelt
rendezvényünk van, most már mondhatnám azt minden évben, és a turisztikai szezont érinti,
ugye van egy Rockmaratonunk Dunaújváros, Szalki-szigeten, ami mint egy tízezer fős és egy
héten keresztül tart. Van egy Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója,
ami Velencén került megrendezésre 2015-ben és 2016-ban is. Ott azért el lehet képzelni, hogy
30-40 ezer fiatal a hétvégén azért okoz gondot olyan szempontból, biztosítás szempontjából, de
gyakorlatilag minimális jogsértésekkel sikerült ezeket abszolválnunk. Aztán van még egy
kiemelet rendezvényünk augusztus első tíz napjában rendszeresen, az Ozora fesztivál. Ami
talán híres és hírhedt is, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Ott is körülbelül 40 ezer ember vesz
részt rajta, Japántól Chiléig bezárólag az egész világról ugye. Ausztrállal és új-zélandival is
találkoztunk most 2016-ban. Ennek a külső és belső biztosítása során 121 bűntető eljárást
indítottunk kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Ebből 9 volt, ahol terjesztőt
sikerült fogni, és több mint 4 kg kábítószert foglaltunk le ebben a 10 napban. Azt gondolom,
hogy nagyon eredményesen tevékenykedtünk a biztosítás során.
Együttműködésről egy pár gondolatot, bár kapitány úr említette. Társszerveinkkel teljesen
korrekt, kiegyensúlyozott, kölcsönösségen alapul az együttműködésünk. Önkormányzatokkal
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talán még jobb ennél. És itt kettő számot szeretnék mondani. Azt tudni kell, hogy a
Belügyminisztérium minden évben novemberben egy kérdőíven kérdezi meg az
önkormányzatokat, települési önkormányzatokat, hogy milyen az együttműködés, milyen a
kapcsolat a rendőrséggel. Kettő számot szeretnék kiemelni, hogy a rendőri munkát az
önkormányzatok 4,3-ra értékelték 2016-ra vonatkozóan, tehát a Fejér Megyei
Rendőrfőkapitányság munkáját. Amióta megy ez a felmérés 6 éve, a legjobb eredmény. És az
önkormányzatok és a rendőrség együttműködését pedig több mint 4,8-ra, ami azt gondolom,
hogy tényleg egy kimagasló, kiváló eredmény. És nem is tudom másképp elképzelni, csak azt,
hogy a kapcsolatnak csak kiválónak szabad maradni. Ha nem működik, akkor ott valami
rendszerhiba van. Tehát ott mindenképpen tenni kell azért, hogy ez megfelelő legyen. Emellett
még a polgárőrséget szeretném kiemelni. Azt gondolom stratégiai partnerünk. Nélkülük nem
tudtuk volna ezt a közbiztonságot szavatolni, mert amikor kevesen vagyunk, vagy kevesebb a
rendőr, akkor ők rendszeresen megtámogatnak minket, megerősítenek. Az is bebizonyosodott,
hogy egy kis településen, amikor éjfélkor megy haza az állampolgár és lát egy jól láthatósági
átalvetőt a település központjában, teljesen mindegy, hogy az van ráírva, hogy Rendőrség vagy
az, hogy Polgárőrség, az ő biztonságérzetét már pozitívan befolyásolja, mert van ott egy olyan
ember, aki azért van ott, hogy az ő biztonságát szavatolja.
Összességében azt gondolom, hogy egy nagyon eredményes évet zártunk 2016-ban.
Elégedettek lehetünk, de soha nem lehetünk megelégedettek. Soha nem dőlhetünk hátra, ez nem
egy olyan meló, ahol ezt meg lehetne engedni. Ahogy kapitány úr is fogalmazott mindig vannak
olyan területek, ahol még lehet mindig mindent jobban csinálni. Ezekre kell koncentrálnunk.
Nagyon szépen szeretném megköszönni az önkormányzatnak, képviselőknek azt a támogatást,
amivel 2016-ban támogatták a bicskei kapitányságot. Én úgy gondolom, hogy 2017-ben is
bízom benne, hogy rászolgálunk erre a bizalomra. Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Köszönjük szépen főkapitány úrnak és kapitány úrnak is. Láttuk a számokat,
amelyekhez gratulálunk, illetve a köszönetünket kell, hogy kifejezzük a rendőrség dolgozói
részére. Annak a munkának az elismerése érdekében, amit értünk bicskeiekért, illetve az
állampolgárokért végeznek. Nem kis feladata van a Bicskei Rendőrkapitányságnak, illetve a
Megyei Rendőrkapitányságnak. Érezzük főkapitány úrnak is a gondoskodó tekintetét itt a
környékünkön és itt nemcsak a migrációról kell, hogy beszéljünk. De ténylegesen talán ez az,
ami 2017. évben most már egy kicsi könnyebbséget nyújthat a rendőrség számára is, hogy
Bicskén 2016. decemberében a befogadó állomás bezárta kapuit. Köszönjük szépen mindazt a
munkát, amit elvégeztek és kívánom, hogy ez a munka a 2017. évben is hasonlóan tudjon
folytatódni és ez számokban is további csökkenés, illetve az eredményességben pedig
emelkedés legyen látható. Mindenkinek nagyon jó egészséget és köszönetünket fejezzük ki.
Megnyitnám a képviselő-testület előtt a vitát. Kérdezném képviselőtársaimat, hogy kinek van
hozzászólása vagy kérdése? Képviselő asszonynak adnám meg a szót.
Ivanics Imréné: Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a kapitány úrnak az
általunk képviselt emberek nevében. Mert éppen egyik nap gondolkoztam el azon, hogy
tulajdonképpen nyugalom van a városban és ez nagyon sokat jelent. Ezt köszönjük. A másik
pedig, ez korábban is volt egy felvetésem, hogy szeretném kérdezni, mennyire jellemző Bicskén
a gyerekeknek a kerékpáros balesete vagy szabálysértése. Arra szeretném kérni önöket, ha van
rá kapacitásuk, hogy az iskolákat keressék meg, hogy egy-egy osztályfőnöki óra keretében
esetleg az alapvető közlekedési tudnivalókat, ha elmondanák. Hiszen most már itt a jó idő,
reméljük, hogy egyre többen járnak majd kerékpárral vagy többet lesznek az utcán. Köszönöm
szépen. Ha ez már működött, akkor nyitott kapukat döngetek. Köszönöm szépen.
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Dr. Balázs Sándor: Köszönjük szépen képviselő asszonynak az elismerő szavakat. Hála
Istennek a gyerekek által elszenvedett kerékpáros közlekedési balesetek száma az 0. Bízunk
benne, hogy így is marad. A felvetés már folyamatban van, tehát van egy előadónk, aki balesetmegelőzéssel foglalkozik többek között és óvodákat, iskolákat már járja. Köszönöm szépen.
Ivanics Imréné: Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Képviselő úr!
Máté János Szilárd: A magam részéről is szeretném megköszönni ezt a szép beszámolót. A
beszámolóban olvastam egy érdekes dolgot, csak szeretném megkérdezni, hogy gyarapítsam a
tudásomat, finn módszerrel kapcsolatban. Ez mit jelent?
Dr. Balázs Sándor: Ez egy sebességmérési módszer. Egyébként osztályvezető asszony tudná
leginkább. A lényeg az, hogy folyamatosan összekapcsolódva végezzük a más településekkel
együtt. Valaki végig megy egy úton, akkor nem úgy van, hogy hopp, volt egy traffipax, hanem
lehet, hogy utána van még egy vagy kettő.
Dr. Varga Péter: Az ittassággal kapcsolatosan is van a finnmódszer, amikor kiterelnek
mindenkit az útról és semmi másnak nem történik az ellenőrzése csak az alkoholos
befolyásoltságnak. Amikor mindenkit megszondáztatnak gyakorlatilag.
Máté János Szilárd: Köszönöm szépen.
Dr. Balázs Sándor: Viszont én hadd ragadjam meg az alkalmat, képviselő úr. Arra gondoltam,
miután befejeztem a prezentációt, hogy 2012. decemberében volt egy olyan eset, hogy az egyik
templomban bűnmegelőzési előadás megtartására került sor. Azt én tartottam. Ha esetleg ebben
partner lenne a képviselő úr, akkor összehívnánk egy egyeztető értekezletet, ahol az összes
egyháznak ott lehetne a képviselője és akkor tudnánk megint egy bicskei produktumot nyújtani,
esetleg megyei szintre is, hogy mi van akkor, ha úgy vonjuk be az egyházakat a
bűnmegelőzésbe, hogy mondjuk templomokban, parókiákon és hasonló helyeken tartanánk
bűnmegelőzési előadásokat. Erről beszélnünk kell.
Máté János Szilárd: Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Képviselő asszony!
Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. Én csak megerősíteni szeretném és
megköszönni azt, hogy az Ovizsaru program működik és köszönjük szépen az idei újabb bábelemet, amit megkapott intézményünk. Köszönjük szépen.
Dr. Balázs Sándor: Köszönjük szépen.
Pálffy Károly: Képviselő úr!
Heltai Zsolt: Én is csatlakoznék az előttem szólókhoz. Eléggé érezhető a városban a jobblét
biztonság tekintetében. Kérdezném, hogy a kamerarendszer mennyiben segíti a felderítéseket.
Nem tudom, hogy hogy működik az életben. Illetve szó volt itt erről a drónos
szabálysértésekről. Tájékoztasson kapitány úr, ha én most elmegyek és veszek a Tesco-ban egy
ilyen drónt, mikor járok el jogkövető magatartással ahogyan használom.
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Dr. Balázs Sándor: Kezdeném az utóbbival. Ennek a jogi háttere nem régen alkotódott meg.
A lényeg az, hogy amikor egy átlagember bemegy vásárolni egy drónt bárhol, és azt hiszi, hogy
fölrepítheti a levegőbe, akkor valószínűleg hibázik. Mert külföldön volt nemrégen egy olyan
eset, már nem emlékszem, hogy melyik országban, hogy a drón összeütközött egy repülőgéppel.
Nyilván nem egy nagy utasszállító repülőgéppel, hanem egy kicsivel. Ennek megvan a maga
veszélye. A vonatkozó törvénynek a számát ki fogjuk keresni és képviselő úrral meg fogom
beszélni és akkor el tudjuk küldeni. Jó? Tehát ez egy fontos dolog egyébként.
A másik.
Heltai Zsolt: Kamerarendszer.
Dr. Balázs Sándor: Kamerarendszer. Két haszna van a kamera-rendszernek, az egyik már
maga az, hogy van. Az, hogy egyáltalán van és ki tudjuk írni a város összes bejövő és kimenő,
kimenőre nem érdekes, de bejövő pontjára, hogy a településünk kamerarendszerrel védett, és
mondjuk egy átutazó bűnözői csoport erre jár, akkor ők már látják, hogy itt azért nagyon kell
vigyázni, mert lehet, hogy éppen fölvesz minket is a kamera. A másik pedig mindig a konkrét
ügyeknél dől el, hogy mennyire tudjuk használni. Mennyire van olyan szögben esetleg egy
elkövetés vagy esetleg az elkövető, hogy azt mi föl tudjuk használni. De minden esetben
törekszünk ezeknek a kimentésére és felhasználására a bűntetőeljárás során.
Heltai Zsolt: Még csak egy kérdés a kamerákkal kapcsolatosan. Hogy van pár darab, úgy
tudom, mozgatható. Azokat kezeli valaki? Vagy ez, nem tudom az életben hogyan kell
elképzelni ezt.
Dr. Balász Sándor: Egyelőre ezek a mozgatható kamerák azokon a ponton vannak, ahova
alapvetően el lettek helyezve, de igény szerint és a bűncselekmények, esetleges
bűncselekmények mozgásának függvényében szoktuk áttekinteni, hogy érdemes-e
megmozdítani őket. De maga a lehetőség, hogy van ilyen kamera, az addig lehetőség, amíg nem
szükséges mozdítani, de hogyha kell, akkor megmozdítjuk.
Heltai Zsolt: Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Akkor szavazásra bocsátanám a beszámolót, de a
rendőrségnek a képviselőit kérném, hogy egy picikét utána még maradjanak miután a
képviselő-testület a beszámolóról szavazott. Képviselőtársaimnak intézném a kérdést,
kérdezném képviselőtársaimat, aki elfogadja a beszámolót, az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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109/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2016. évi beszámolójáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Rendőrkapitányság 2016. évi
tevékenységéről a melléklet szerinti beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.
Határidő: 2017. április 26.
Felelős: polgármester

A 109/2017. (IV.12.) határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pálffy Károly: Van még egy feladatom, illetve a képviselő-testületnek egy feladata. Méghozzá,
ha megengedik, ehhez én most felállok. Bicske Város Önkormányzatának van egy rendelete
„Az Év Rendőre” kitüntetésről. Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete a 111/2017.
számú határozata alapján „Az Év Rendőre” kitüntetést ismét adományozza. Méghozzá „Az Év
Rendőre” kitüntetést adományoz Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete szakmai és
emberi rátermettsége, megbízhatósága, következetes és precíz munkája elismerésére Som
Tamás rendőrzászlósnak, a Bicskei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztály
vezetőjének.
Som Tamás szakmai munkáját járőrként kezdte 2004-ben. Ezt követően körzeti megbízottként
szolgált. A rendészeti területen szerzett szakmai tapasztalatai birtokában a bűnügyi osztály
állományában nyomozóként folytatta pályafutását a későbbiekben. Som Tamást precíz, aktív
és kreatív munkaszemlélet jellemzi. Olyan megbízható munkaerő, aki gyakran vállal
többletszolgálatot és plusz feladatot annak érdekében, hogy a Bicskei Rendőrkapitányság
felderítési mutatói folyamatos emelkedést mutassanak, illetve, hogy a bűncselekmények
elkövetőei elfogásra kerüljenek. Kiemelkedő munkáját Bicske város polgárai nevében hálásan
köszönjük és további sok sikert kívánunk. Gratulálunk a kitüntetéshez! Köszönjük szépen!
Dr. Varga Péter: Köszönjük szépen a lehetőséget és további jó ülést kívánunk.
Pálffy Károly: Nagyon szépen köszönjük. További szép napot kívánunk.
Dr. Balázs Sándor: További jó munkát! Viszontlátásra!
Pálffy Károly: Viszontlátásra! Szervusztok!
A kitüntetés átadását követően a Rendőrség képviselői 9.30-kor távoznak az ülésről.

2. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
15

Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, a polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott
döntésekről. Képviselő-testületünk 2017.III.29-i képviselő-testületi zárt ülésén tárgyalta a
polgármester által átruházott hatáskörében 2017. év február hónapban megállapított szociális
támogatásokról szóló előterjesztést, határozott közlekedési kártérítési igényről, illetve
méltányossági kérelemről. Valamint a IV.12-i rendkívüli, zárt képviselői ülésén pedig döntött
az „ÉV RENDŐRE” kitüntetésről, az „ÉV TŰZOLTÓJA” kitüntetésről, és egy ingatlan
megvásárlásáról. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Képviselő úrnak adnám meg a szót.
Heltai Zsolt: 7-est, 12-est.
Pálffy Károly: Bocsánat, ez még nem az a napirend.
Heltai Zsolt: Bocsánat, akkor nem. Akkor elnézést.
Pálffy Károly: Nem látok több jelentkezőt, akkor kérném, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a
beszámolót, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
110/2017. (IV.26.) 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: 2017. április 26.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, Beszámoló a két ülés közötti időszak
eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok és a képviselői bejelentések
végrehajtásáról. Képviselő úr, most teheti fel a kérdéseket!
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Heltai Zsolt: Köszönöm. A 7-est szeretném, a 12-est és a 18-ast.
Pálffy Károly: 7., 12., és 18.?
Heltai Zsolt: Igen.
Pálffy Károly: Jó, köszönöm.
7. Egyeztetés Dávid Ilonával, a MÁV Zrt. vezérigazgatójával. Én kértem egyeztetési
lehetőséget vezérigazgató asszonyhoz, méghozzá a kisállomásnak a helyzetével kapcsolatosan.
A kisállomáson, biztos képviselő úr is, illetve hát mindenki ismeri a helyzetet, hogy olyan
állapotok vannak, amelyek változtatást igényelnek. Ha a NIF Zrt. meg tudja kezdeni a
beruházását a nagyállomáson, akkor vélelmezhető az, hogy a munkavégzések miatt bizonyos
korlátozásokat kell majd bevezetni a nagyállomásnak a területén. Ahhoz, hogy a bicskeiek,
illetve hát a Bicske környékiek, megfelelően és kulturáltan tudjanak közlekedni, én azt
gondolom, hogy a kisállomáson egy nem is nagy, de minimális fejlesztést előtte végre kellene
hajtani annak érdekében, hogy kulturált és megfelelő körülmények között tudják az utasokat
kiszolgálni.
És ugyanígy összekapcsolódik a 12-es és a 18-as kérdés. Igen, méghozzá az egyeztetés László
Péterrel, az Atrox Mérnök Kft. ügyvezető igazgatójával, illetve megbeszélés a NIF Zrtnél. László Péter volt az, aki, illetve László Péter az, akivel folyamatos kapcsolatban voltunk,
illetve folyamatosan végig kísérte a nagyállomás modern közlekedési csomópont átalakításának
az útját és vele egyeztettem, annak érdekében, hogy a NIF-nél a megfelelő eljárásokat minél
hamarabb el tudjuk indítani. Illetve a NIF-nél pedig tájékoztattak arról, hogy a közeljövőben
lesz egy államtitkári egyeztetésünk a bicskei projekttel kapcsolatosan. Nagyon várjuk azt, hogy
ezt a projektet minél hamarabb elindítja a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő.
Heltai Zsolt: Kérdezném, hogy egy kicsit nem lehetne ezt konkrétabban ezt a dolgot?
Nagyjából mikor lesz ez a minél hamarabb? Csak azért, mert nem akarok hülyeséget mondani,
de talán a 2013-as közmeghallgatás egyik attrakciója volt, amikor Tessely polgármester úr
bemutatta ezt a, ezt az azóta is már többször láttuk ezt az intermoduális központról ezt a
diavetítést. Mert azóta én járok gyakran a nagyállomáson, többen meg is kérdezték, hogy
legalább a parkolásnak a lehetőségét olyan európai szintre felvinni, mert hát ott a fák között
állnak az emberek az autóikkal, persze régen bent álltak ott, ahol a sóderlerakó van most jelen
pillanatban. Milyen tervei vannak erre a városnak, hogy ezt ugye megoldják? Illetve, hogy hát
mikor lesz ez a közeljövőben? Ha 2014. volt esetleg, akkor a 2014-es közmeghallgatás, de most
2017. van.
Pálffy Károly: Képviselő úr! Képviselő úr ezek szerint nem megfelelően követi a dolgokat,
mert, hogyha megfelelően követné képviselő úr a dolgokat, akkor látná a folyamatot. Én azt
gondolom, hogy a lakosság látja a folyamatot. Méghozzá volt egy pályázat, amin Bicske Város
Önkormányzata indult, és egy megvalósíthatósági tanulmány készült el 2013-ra. Ennek a
bemutatója volt az a közmeghallgatás, amire képviselő úr most éppen gondol. Ez egy
tanulmány. Ezt a tanulmányt, miután önkormányzatunk elkészítette, ami nagyon hosszú ideig
tartott. Egyébként ez nem olyan, mint ahogy képviselő úr esetleg gondolja, hogy egyik
pillanatról a másikra összefirkálunk valamit és akkor az már kész is van az a terv. Nagyon sok
összefüggése van. Ezt követően képviselő úrnak, mint polgármesternek, illetve az
önkormányzatnak, amiben képviselő úr még nem vett részt, sikerült elérnie azt, hogy ezt a
tanulmányt befogadja a Nemzeti Fejlesztési miniszter asszony és a Bia-Tata vasútfejlesztésnek
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a projektjébe beemelte. Ezt követően elkezdődhettek a Bia-Tata fejlesztésével kapcsolatos
tervezés folyamatában a bicskei terveknek is az elkészítése. Ezek a tervek el is készültek az
előző évben. Az előző évben megszületett az a döntés is, hogy a Kormány Tatabányával
közösen támogatja a modern közlekedési csomópontnak a létrehozását. Viszont közben kiderült
az, hogy a Bia és Tata közötti vasútfejlesztés az nem fog megvalósulni. Tehát azokat a dolgokat,
amik érintették a Bia-Tata vasútpályának, vasútszakasznak a tervezését, illetve a bicskei
modern közlekedési csomópontnak az érintett pontjait, újra elő kellett venni és újra át kellett
tervezni. Először is meg kellett vizsgálni, hogy melyek ezek a pontok, és melyeket kell
áttervezni. Anno amikor folytak a tervezések, azokat én kísértem, illetve én is részt vettem
folyamatosan azokon a kooperációkon, amiket a tervezőkkel a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
tartott. Nekem egy kérésem volt, hogy mindenféleképpen úgy készítsék a terveket, hogy ezek
a tervek akkor is meg tudják állni a helyüket, hogyha a pályaszakasz vagy bármilyen más elem
valami miatt nem fog tudni megvalósulni. Ilyen szempontból sajnos bejött az én félelmem, hogy
a pályaszakasz az nem kerül úgymond átépítésre. Ez nem azt jelenti, hogy felújítás nem fog
történni rajta, de átépítésre azok alapján a tervek alapján, amik akkor elkészültek a Bia-Tata
vasúszakaszra, azok nem fognak megvalósulni. Ezt követően decemberben, 2016.
decemberében a NIF elkészíttetett egy tanulmányt, ami tanulmány megmutatta azokat a
pontokat, hogy hol kell hozzányúlni a bicskei modern közlekedési csomópontnak a terveihez
annak érdekében, hogy ez a projekt ez meg tudjon valósulni. Hál Istennek nemsok ilyen pont
volt, amit fedvénytervvel át kellett tervezni. Amik jelenleg, illetve mostani időszakban
készültek el és olyan, például olyan változtatásokat kell végrehajtani, hogy magasfeszültségi
oszlopokat kell arrébb helyezni, illetve a számunkra nagyon fontos vasúti aluljárónak a szintjét
azt kicsit lejjebb kell, hogy vigyék annak érdekében, hogy a megfelelő átmérőjű kapacitást azt
biztosítani tudják. De ezeket a terveket is el kell, illetve el kellett készíteni. Ezt követően fogja
tudni a NIF összeállítani azt a közbeszerzési eljárást, amely által ki tudja majd választani a
kivitelezőt. Itt tartunk most. Senki nem mondta azt, hogy ez a projekt ez egyik napról a másikra
megvalósul. Igazából én azt gondolom, lehet, hogy képviselő úron kívül mindenki más fel tudta
mérni azt, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra fog megvalósulni, illetve, hogy ez egy
akkora beruházás, amely a városunknak több éves költségvetését hogyha összeadnánk sem
lenne elég arra, hogy ez megvalósuljon. Tehát ennek megfelelően alátámasztott és
körültekintően elvégzett tervezés mindenféleképpen az előfeltétele, hogy ez megvalósuljon.
Heltai Zsolt: Szerettem volna kérdezni valami tól-ig dátumot, hogy 2018-ban kezdik,
2019-ben? Visszakanyarodva.
Pálffy Károly: Én azon vagyok, képviselő úr.
Heltai Zsolt: Csak még nem fejeztem be a kérdésemet, ha megvárja. Avval zárnám le
egyébként, egy régi magyar mondással egyébként, hogy jó munkához idő kell, a rosszhoz meg
még több. Ennyi, evvel zártam volna le.
Pálffy Károly: Képviselő úr, azon dolgozunk, hogy ez a projekt megvalósuljon és hogy a
bicskeieknek, illetve a Bicske környékieknek minél jobb legyen és minél hamarabb. Nem
rajtunk múlik, hogy ezt a projektet mikor kezdik. Mi azt, amit kellett és lehetett, mi mindent
megtettünk annak érdekében, hogy ez minél hamarabb indulhasson. Köszönöm.
Nem látok több jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a beszámolót, az
kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
111/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok és a képviselői bejelentések 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: 2017. április 26.
Felelős: polgármester

4. Napirendi pont
A XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatásáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, a XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor támogatásáról szóló előterjesztés. A Kisebbségért – Pro Minoritate Alapítvány
írásban jelezte és kérte önkormányzatunkat, hogy a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor megrendezését, ami testvértelepülésünkön, Tusnádfürdőn kerül megrendezésre,
lehetőségeink szerint támogassuk. Bicske Város Önkormányzata már korábban is több
alkalommal támogatta ezt a változatos kulturális programot. Kérem képviselőtársaimat, hogy
200.000,- Ft összeggel támogassuk a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor
megszervezését. A támogatás fejében kérjük a szervezőket, hogy Bicske város nevét és címerét
tüntesse fel a rendezvényen. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk.
Aki elfogadja az előterjesztést, az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
112/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. támogatja a XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezését
200.000,- Ft-tal a 2017. évi civil szervezetek támogatása előirányzat címen
rendelkezésre álló pénzösszeg terhére,
2. felkéri a Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítványt, hogy a támogatásért Bicske város
nevét és címerét tüntesse fel a rendezvényen.
Határidő: 2017.07.01.
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának
elfogadásáról
Pálffy Károly: Most a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi
beszámolójának az elfogadásáról fogunk tárgyalni. Önkormányzatunk tulajdonában lévő
gazdasági társaságot az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi. Erre tekintettel a Bicskei
Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetője a beszámolási kötelezettségnek
eleget tett az előterjesztés mellékletei szerint. Én itt szeretném átadni a szót doktor úrnak, hogy
röviden foglalja össze a beszámolóját.
Dr. Balogh Gyula: Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót. Tisztelt képviselő-testület! Az
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az idén is részletes beszámolóval éltem a tulajdonos
önkormányzat felé. A 2016-os év számos nehézséggel állított minket szembe. Itt ezek közül
elsősorban kiemelendő a humánerőforrás helyzete az országban az egészségügy területén.
Mindezek ellenére sikerült rendeléseinket érdemben változatlan számban és minőségben
megtartani. Ugyancsak a nehézségek között kell említeni a bekövetkezett finanszírozási
változásokat, amik nem érintették kedvezően az Egészségügyi Központot. Ugyanakkor megint
csak azt tudom mondani, hogy mindezek ellenére sikerült 2016-ban eredményes évet zárnunk.
Mind a három önálló területe az Egészségügyi Központnak, nevezetesen a járóbeteg-ellátás, az
egynapos sebészet a nappali ellátással, valamint az Egészségfejlesztési Iroda megállt a saját
lábán. Keresztfinanszírozásra nem volt szükség, mind a három divízió eredményesen és
önállóan tudott működni. Ezen tevékenység eredményeképpen ebben az évben is tudtuk
gyarapítani az önkormányzat vagyonát mintegy 40 millió Ft értékkel. Az eredetileg befektetett
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9,5 millió Ft saját tőkéje az önkormányzatnak immár több mint negyvenszeresét éri.
Eredményünk az adózott eredményből ugyancsak mintegy 40 millió Ft-ra rúgott az idén is.
Röviden ennyivel szerettem volna összefoglalni. Természetesen készséggel állok a kérdésekre
a rendelkezésükre.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Ezt az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és
támogatta. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérném
képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Aki egyetért a határozati javaslattal, az kérem, hogy
jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
113/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicskei Egészségügyi
beszámolójának elfogadásáról

Központ

Szolgáltató

Nonprofit

Kft.

2016.

évi

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját
527 148 eFt mérlegfőösszeggel és 41 691 eFt adózott eredménnyel fogadja el.
2. A 2017. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadja.
3. Hozzájárul 20 millió Ft fejlesztési céltartalékba helyezéshez.

Határidő: 2017. április 26.
Felelős:
polgármester

Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2016.
évi beszámolójának elfogadásáról szóló, a Bicskei Római Katolikus Plébánia részére nyújtott
támogatás elszámolásáról szóló előterjesztés, a Református Egyházközség részére nyújtott
támogatás elszámolásáról szóló előterjesztés, a Bicskei Fúvózenekari Egyesület és a
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma „Ünnepeljünk Együtt!” projekt részére nyújtott támogatások elszámolása.
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Ezeket a napirendeket javaslom képviselőtársaimnak, hogy egyben tárgyaljuk. Jelezném
képviselőtársaimnak, hogy ezeket a beszámolókat a megfelelő szervezetek elkészítették,
pénzügyileg az önkormányzatunk Pénzügyi Irodája ellenőrizte. A Gazdálkodási Bizottság a
bizottsági ülésen megtárgyalta és támogatta az elfogadását.
Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérem, hogy szavazzunk.

6. Napirendi pont
A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
Pálffy Károly: Aki elfogadja a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2016. évi beszámolóját,
az kérem, hogy jelezze.
Ez 8 igen. Aki tartózkodott? 1 tartózkodás. Elfogadtuk. Köszönöm.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat
mellett a következő határozatot hozta:
114/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2016. évi beszámolóját 6 155 eFt
mérlegfőösszeggel és 88 eFt eredménnyel elfogadja,
2. Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2017. évi gazdálkodásáról szóló tervét
elfogadja.
Határidő: 2017. április 26.
Felelős:
polgármester

7. Napirendi pont
Bicskei Római Katolikus Plébánia részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Pálffy Károly: A Bicskei Római Katolikus Plébánia részére nyújtott támogatás elszámolását,
aki elfogadja, az kérem, hogy jelezze.
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Ez 9 igen. Köszönöm.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
115/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicskei Római Katolikus Plébánia részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület

1. a Bicskei Római Katolikus Plébánia részére a nyílászárók cseréjére, a födém utólagos
hőszigetelésére és a közösségi helyiség készültségi szintjének javítása céljából nyújtott
5.000.000-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
Határidő: 2016.04.26.
Felelős: polgármester

8. Napirendi pont
Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Pálffy Károly: Aki a Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolását
elfogadja az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
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116/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott 450.000,-Ft vissza nem térítendő
önkormányzati hitéleti támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017.04.26.
Felelős: polgármester

9. Napirendi pont
A Bicskei Fúvózenekari Egyesület és a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Fejér
Megyei Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma „Ünnepeljünk Együtt!” projekt
részére nyújtott támogatások elszámolásáról
Pálffy Károly: A Bicskei Fúvózenekari Egyesület és a Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma „Ünnepeljünk Együtt!” projekt
részére nyújtott támogatások elszámolását elfogadja az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
117/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére
nyújtott 250.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017.04.26.
Felelős: polgármester
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
118/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Székesfehérvári SzC Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
„Ünnepeljünk együtt!” projekt részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári SzC Vajda János
Gimnáziuma és Szakgimnáziuma „Ünnepeljünk együtt” projekt részére nyújtott 200.000.-Ft
vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi
beszámolót elfogadja.

Határidő: 2017.04.26.
Felelős: polgármester

10.
Napirendi pont
A 2017. évi Pedagógus Nappal összefüggő kérdésekről
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk a 2017. évi pedagógusnappal összefüggő
kérdésekről szóló előterjesztés. A korábbi évekhez hasonlóan idén is elismerjük
pedagógusainknak a munkáját. A pedagógusnapi rendezvény helyszíne idén is a Báder Fogadó
lenne, ahol vacsorával vendégeljük meg a meghívottakat. Ezen a rendezvényen kerül átadásra
az Oktatás- és Művelődésügyéért kitüntetés is. Az előterjesztés tartalmazz egy tervezett
„pedagógus fa” létrehozásával kapcsolatos döntést is, tekintettel arra, hogy Szécsi Ervin és
Szécsi Ervinné megkereste önkormányzatunkat, hogy a Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola Prohászka Ottokár utca épületéhez tervezett „pedagógus fa” létrehozásához a
lehetőségekhez mérten az önkormányzat járuljon hozzá. Az épület elé egy vastagabb háncsolt
fa lenne lebetonozva megfelelő környezettel, amelyre a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
65 nyugdíjba vonult pedagógusának a neve kerülhetne elhelyezésre egy-egy kis táblácskán. A
későbbiekben lehetőséget nyújtana az emlékfa a folyamatosan nyugállományba vonuló
pedagógusokról való méltó megemlékezésre. A pedagógus fa állításának költségeit is
tartalmazza a határozati javaslat. Ezt az előterjesztést Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta
és támogatta.
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Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk.
Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
119/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. évi pedagógusnappal összefüggő kérdésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a pedagógusnap programját az alábbiak szerint fogadja el:
•

A köszöntés időpontja: 2017. június 2. (péntek)

•

A köszöntés helyszíne: Báder Fogadó

•

A köszöntés után vacsorával vendégeli meg a meghívottakat Bicske Város
Önkormányzata

2. a pedagógusnapi költségekre és a pedagógus fa létrehozására a fedezetet Bicske Város
Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében szereplő kiemelt állami, önkormányzati
ünnepségek címen szereplő kiadások terhére keret jelleggel 800.000 Ft összegben
biztosítja,
3. javasolja, hogy a pedagógusnapi köszöntésre Bicske város valamennyi köznevelési
intézményeiben dolgozó aktív korú és nyugdíjas pedagógus kapjon meghívást,
4. felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárat a rendezvény
lebonyolítására.

Határidő: 2016. június 3.
Felelős: polgármester
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11.
Napirendi pont
A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, A védőnői körzetek megállapításáról szóló
8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés következik.
Sulyokné Guba Judit képviselő 9.52-kor elhagyja az üléstermet.
Pálffy Károly: Bodmér Község Önkormányzata azzal a kéréssel kereste meg
önkormányzatunkat, hogy a bodméri védőnői feladatellátás a bicskei Kapcsolat Központ útján
kerüljön ellátásra. E kérelem támogatásához szükséges a védőnői körzetek megállapításáról
szóló rendeletünk módosítása. A rendelet módosításához be kellett szerezni a Fejér Megyei
Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet véleményét. A szükséges vélemények megérkeztek a
körzetmódosítással kapcsolatosan, amelyek támogatják a rendeletünk elfogadását. Az
előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor kérném szépen
képviselőtársaimat, hogy aki támogatja a rendelet módosítását az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk és jelezném a jegyzőkönyvnek, hogy Sulyokné Guba Judit képviselő
asszony távozott a teremből.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelete
a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015(IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

12.
Napirendi pont
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján
kiírt pályázatokról
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk, Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján kiírt pályázatról szóló előterjesztés. Az
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előterjesztés a belterületi utak, járdák felújítása pályázati cél megvalósítására tesz javaslatot. A
maximálisan igényelhető támogatás összege 30 millió Ft, melyhez szintén 30 millió Ft-os
önrész szükséges. A pályázat keretében javaslom, hogy utcákat újítsunk fel és ehhez javaslom,
hogy egy prioritási sorrendet állítsunk fel.
Javasolnám a prioritási sorrendet a következőképpen meghatározni:
1. Thököly utca
2. Madách utca
3. Virág köz
4. Tószeg utca
5. Losonczi utca
6. Bethlen Gábor utca
Képviselőtársaim természetesen annyi utcát fogunk tudni ebből a pályázatból megvalósítani,
amennyiben támogatást kapunk erre a pályázatunkra, amelyeket a költségek elviselnek. Nem
egy olcsó beruházásról beszélünk.
Megnyitnám a napirend felett a vitát. Képviselő úr!
Heltai Zsolt: A Thököly utca az egy ilyen speciális utca, mert a malom kettévágja. Mindkét
felére vonatkozik ez?
Pálffy Károly: Igen.
Heltai Zsolt: Köszönöm.
Pálffy Károly: Nem látok több jelentkezőt. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja a
határozati javaslatot, az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
120/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
alapján kiírt pályázaton való részvételről
Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra, szóló pályázaton részt kíván venni.
28

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén: a
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat benyújtásáról intézkedjen.
3. a pályázati alcél megvalósításához a 2017. évi költségvetés tartalék kerete terhére
maximum 50% önerőt, maximum 30 millió Forint összegben biztosít.
4. a pályázati alcél megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges kötelezettségvállalások aláírására.
5. a pályázat keretében az alábbi utakat kívánja felújítani prioritási sorrendben:
1. Thököly utca
2. Madách utca
3. Virág köz
4. Tószeg utca
5. Losonczi utca
6. Bethlen utca
Határidő: 2017.05.02.
Felelős: polgármester

13.

Képviselői bejelentések

Pálffy Károly: Napirendi pontjainknak a végéhez értünk a nyílt ülésen. Bejelentések
következnek. Viszont a bejelentéseket megelőzve én szeretném képviselőtársaimat arra kérni,
hogy 1 perces néma felállással adózzunk alpolgármester asszonynak a tegnapi napon elhunyt
nagymamája iránt.
A képviselő-testület az 1 perces néma csendet követően 9.56-kor folytatja ülését.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimnak van bejelentési lehetőségük.
Képviselő úr!
Heltai Zsolt: Bizonyára a testület több tagja is tudja, hogy a városunk egy tesztet hajt végre.
Nem kevesebbet tűzött ki célul, minthogy a fizika eddig kőbe vésett törvényét próbálja felülírni.
Én úgy gondoltam, hogy segítek a városnak, ezért több céget is, gyártót is felkerestem, akik
mondjuk akkumulátorral, akkumulátor-gyártással foglalkoznak. Akik elmondták, hogy
nagyjából az, amit az önkormányzatunk beemelt a kandeláber projektbe, hogy legyen 14,
minimum 14 amperórás, kérdezték is, hogy hogy jött a 14, majd erre szeretném, ha választ
adnának, miért nem 12, miért nem 17. Miért pont minimum 14? Illetve beemelték azt, hogy az
akkumulátor lehetőség szerint egyébként, hogy jegyző urat idézzem, lehetőség szerint az
oszlopban kapjon helyet. Ez egy kifejezetten rossz dolog. Ezt nem ajánlják az akkumulátor
gyártók, erről szakvéleményt is adtak. Az akkumulátornak kifejezetten jót tesz az, ha konstans
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hőmérsékleten tartjuk és akár a fagyhatár alá tesszük le. Érdekés, a kérdés az, hogy miért pont
14. Nem tudom, ezt ki határozta meg? Ezt lehet tudni?
Pálffy Károly: Képviselő úr befejezte?
Heltai Zsolt: Ja még nem. Tehát van egyszer egy műszaki paramétere a kiírásnak, hogy 120
óra napfénymentes időszak után is zavartalan a működés, ez az egyik. És jön a másik az, hogy
erre adunk valamiféle fajta választ, amit a fizika is talán elvisel, és erre azt mondjuk, hogy erre
van egy 12 Wattos fogyasztónk, legyen minimum 14 Ah-s az akkumulátor. Ami hát az
akkumulátor gyártók, a hasonló napelemes kandelábereket gyártó cégek szerint hát nevetséges,
komolytalan, ha jól emlékszem így fogalmazott a Jász-Plasztik, Magyarország legnagyobb
akkumulátor gyártójának értékesítési vezetője. Aztán mentem tovább ebbe a dologba. Ugye mi
leveleztünk egész héten. És kapva kaptam az alkalman a múlt héten, hogy volt ez a két borús
nap, mondom hát biztos az önkormányzat is ilyen jó gazdaként áll a dolgokhoz, és ők is
méréseket hajtanak végre a két borús nap után, ami nem 120 óra, csak 48.
Sulyokné Guba Judit képviselő 9.58-kor visszatér a képviselő-testület ülésére.
Heltai Zsolt: Hát lesújtó, siralmas vagy komolytalan talán, hogy idézzem a Jász-Plasztik
akkumulátor gyártónak a véleményét is. Nagyjából mérhetetlen ezeknek a kandelábereknek a
fényereje, a talajra érkező fényerő. De el kell menni egyébként, meg kell nézni. A környezetüket
sem tudják megvilágítani, magát az oszlopot sem igazából lehet látni. Úgyhogy kérdezném,
hogy hogy lesz így a 48 óra után a 120 órás fénymentes, vagyis hát szűrt fényes időszak után.
Ez lenne a kérdés.
Pálffy Károly: Köszönöm. Én legelőször is képviselő úrnak boldog új évet szeretnék kívánni.
Heltai Zsolt: Köszönöm szépen.
Pálffy Károly: Méghozzá azért, mert képviselő úr 2016. decembere óta most jelent meg először
képviselő-testületi ülésen. Én azt gondolom egyrészt a választók nem erre választották meg,
hogy negyedévente egyszer idetolja.
Heltai Zsolt: Fejezze csak be!
Pálffy Károly: Jöjjön, eljöjjön és itt úgymond showmanként előadja magát arról a dologról,
amiről a képviselő-testület már döntött. Tehát ilyen szempontból képviselő úrnak a kérdését
nem értem. Másrészről pedig a képviselő-testületi döntés megtörtént, ezt követően, mivel
képviselő úr eleve már akadályozta a képviselő-testületi határozatnak a megvalósítását sokkal
később sikerült felállítani három lámpatestet. Képviselő úrnak az akadályozása azt
eredményezte, hogy a téli időszakban, amikor ezekre a lámpatestekre első sorban szükség lett
volna, nem tudtuk kihelyezni. Ezáltal pedig a lakosságot fosztotta meg képviselő úr attól, hogy
világosban tudjanak hazamenni, tehát lámpafénynél tudjanak hazamenni. Az önkormányzat
végzi a munkáját. Én azt javaslom képviselő úrnak, hogy vegyen részt a munkában, ne pedig
showmankendjen itt nekünk a képviselő-testületi ülésen úgy, hogy még azt is lehet vélelmezni,
hogy ez bizonyos érdekköröknek az előtérbe helyezését próbálja ezzel képviselő úr megoldani.
Az önkormányzat nem partner az ön bulijában ilyen szempontból. Ezt tudom mondani.
Lakossági visszajelzések alapján azt tudom elmondani erre a három lámpatestre, hogy
köszönik, hogy van lámpa végre ott. És ezzel lezártnak tekintem az ügyet. Köszönöm.
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Heltai Zsolt: Megszólított, ezek szerint azt gondolom, hogy az úriemberek szabálya alapján
csak viszontválaszra megillet.
Pálffy Károly: Képviselő úr! Lezártam.
Heltai Zsolt: Lezárta? Nagyon köszönöm. Igazi gentleman.
Pálffy Károly: Nem látok több jelentkezőt, akkor a nyílt ülést bezárom és kérem
képviselőtársaimat, hogy a rendkívüli zárt üléssel folytassuk rögtön az ülésünket.

Pálffy Károly polgármester a képviselő-testületi ülést 10.02-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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