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JEGYZŐKÖNYV 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

soros, nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. május 31. 8.45 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Bárányos József képviselő 

Heltai Zsolt képviselő 

Igari Léna képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

- 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Ónodi Szabó Lajos Főépítész, Bicske Építő Kft. ügyvezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Kósa László Bicske Városi TV 

Kósáné Halecz Anna Mária Bicske Városi TV 

Nagyné Szita Erzsébet Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár megbízott 

igazgatója 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ igazgatója 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője 

 

Börcs Krisztina 

Dr. Tasnádi Mária Éva DRTM’67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft. könyvvizsgálója, 

irodavezetője 

Pálffy Károly: köszöntök mindenkit a képviselő-testület nyílt ülésén. Elnézést kérek a késésért. 

Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy a mobiltelefonokat legyenek szívesek kikapcsolni, illetve 

aki nem kapcsolhatja ki, az legyen szíves a kolléganőnek adja oda, hogyha hívás érkezik rá, 
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akkor a kollégáktól kérnék szépen valakit, hogy hozza majd vissza. Itt gondolom első sorban a 

Doktor úr az, aki ebben érintett. A felvételekben nagyon nagy zajt generál, hogyha forgalom 

van a telefonon és nem hallható egyáltalán a felvétel megfelelően. Köszönöm szépen és akkor 

elkezdenénk a soros, nyílt ülésünket. Megkérném képviselőtársaimat, hogy mindenek előtt egy 

perces néma felállással adózzunk Keresztes Sándor emléke előtt, aki a képviselő-testületnek is 

a tagja volt, illetve Gál Anikó bicskei édesanya előtt, akinek az idei évben, az újévi koncerten 

is gyűjtöttünk a gyógyulásának az elősegítése érdekében. Sajnos ő is elhunyt. Kérném 

képviselőtársaimat, illetve a vendégeket, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk. 

 

A képviselő-testület az 1 perces néma csendet követően 8.46-kor folytatja ülését. 

 

Németh Tibor képviselő 8.46-kor megérkezik a Képviselő-testület soros, nyílt ülésére. 

 

Pálffy Károly: köszönöm szépen. Őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunytak családjainak, 

illetve ebben a nehéz helyzetben nagyon sok erőt és megnyugvást kívánunk nekik. A képviselő-

testület 11 fővel határozatképes. Alpolgármester asszony hamarosan megérkezik és akkor teljes 

lesz a képviselő-testület. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. A napirendekre 

tennék javaslatot. Méghozzá a kiküldött napirendi pontokhoz javaslom felvételre a nyílt ülésen 

a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját, a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló 

Közalapítvány 2016. évi beszámolóját, valamint a nyári táborozó gyermekek térítésmentes 

uszodahasználatáról szóló előterjesztést. Illetve, a polgármesteri beszámolót követően javaslom 

előre venni a gazdasági társaságokról, illetve az alapítványokról szóló előterjesztéseket, hogy a 

vendégeket el tudjuk engedni. Kérdezném, hogy van-e kérdése a képviselőknek a napirendi 

pontokhoz? Nem látok jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja a napirendi 

pontot, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

143/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2017. május 31-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 31-i soros, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

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

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról  

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

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolójának elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Bicske Építő Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) A Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

9.) A „bicskei cigányságért” Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) A Gróf Batthány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) A 2016. évi zárszámadás megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

15.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról  



4 

Előterjesztő: polgármester 

 

16.) Bicske Város Önkormányzatának könyvvizsgálatát ellátó személy 

kiválasztásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

17.) A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a 

belső ellenőrzés működéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

18.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos megállapodásról  

Előterjesztő: polgármester 

 

19.) A bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

20.) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - 

Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

21.) A Kapcsolat Központ Házirendjének jóváhagyásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

22.) Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2016. évi ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

23.) 2017. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

24.) A 2017. évi Semmelweis-nap előkészítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

25.) Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akció szervezéséről a 2017-es évre  

Előterjesztő: polgármester 

 

26.) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. részére nyújtott 

támogatás elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

27.) A 2016. évi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 
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28.) A Bicske Kertvárosi Polgárőrség részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

29.) A Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

30.) Kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés ellátásának bővítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

31.) A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

32.) Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódóan műfüves pálya 

építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

33.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt TOP-1.1.2-

16 jelű pályázaton való részvételről  

Előterjesztő: polgármester 

 

34.) TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való 

részvételről  

Előterjesztő: polgármester 

 

35.) Nyári táborozó gyerekek térítésmentes uszodahasználatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

36.) Képviselői bejelentések 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

1. Napirendi pont 

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

határozatok és képviselői bejelentések végrehajtásáról 

 

Pálffy Károly: beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok és képviselői bejelentések végrehajtásáról. Képviselőtársaimat illeti meg a 

kérdezésnek a lehetősége. Doktor úr? 

 

Dr. Bourgla Ossamah: 10-est, 14-est polgármester úr.  

 

Pálffy Károly: 10-es, 14-es. Képviselő úr? 
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Szabó Attila: Köszönöm. Én a 19-est és a 26-ost kérem szépen. 

 

Bárányos József: én is azt hiszem, már elhangzott, de én is a 14-est szeretném. 

 

Pálffy Károly: képviselő asszony? 

 

Ivanics Imréné: 24-est és a 27-est szeretném kérdezni. 

 

Pálffy Károly: 24-es és a 27-es. Köszönöm. Akkor bocsánat, képviselő asszony? 

 

Igari Léna: köszönöm, én pedig a 9-es és a 16-os pontról szeretnék érdeklődni. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester 8.50 órakor megérkezik a képviselő-testület soros, nyílt 

ülésére. 

 

Pálffy Károly: Jó, akkor, ha megengedik képviselőtársaim, akkor nem olyan sorba, ahogy a 

kérdések elhangzottak, hanem sorban, ahogy a számok adják a két ülés közötti eseményeknek 

a beszámolóját sorolnám fel. Az első a 9-es, az egyeztetés a szennyvízberuházás kapcsán. Itt a 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda kapta meg a mindenki által ismerten a szennyvíztisztító 

állomás, illetve a helyi szennyvízhálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatellátást, illetve a 

támogatást, ami 1,3 milliárd forint közüli összegben valósulhat meg a városunkban. Itt 

egyeztetést folytattunk a tervezőkkel, illetve a Nemzeti Fejlesztési Programirodával, a 

programgazdával, annak érdekében, hogy ténylegesen azok a problémák, amik felmerülnek, 

hogy a szennyvíztisztító telepnek a kapacitását növelni tudjuk, illetve a Szent László utca, Jókai 

utca, a Bogya Károly utca problémáját meg tudjuk oldani. Ezekről egyeztettünk, illetve 

tájékoztattak a Nemzeti Fejlesztési Programiroda munkatársai, hogy ők úgy számolnak, hogy a 

tervezést követően a kivitelezési eljáráshoz a közbeszerzést nyár közepén, kora ősszel fogják 

tudni megindítani és jövő év elején rögtön el fog tudni kezdődni, hogyha minden jól megy a 

beruházásnak a megvalósítása. A 10-es, az egyeztetés az áruház kapcsán. Igazából egy utolsó 

egyeztetésre hívtam még egyszer a tulajdonosokat, akikkel még nem sikerült megegyezni, nem 

sikerült egyezségre jutni, úgyhogy a kisajátítási eljárást elindítottuk. A 14-es, megbeszélés a 

Szent László patak rehabilitációja kapcsán. A Szent László patak 1-es főút és a vasúti pálya 

töltése közötti szakaszról van szó. Itt a vízügyi igazgatósággal sikerült elérnünk egy 

kormányzati támogatást annak érdekében, hogy ezt az árvízvédelmi feladatot azt meg tudjuk 

oldani itt a vízügyi igazgatóság megkapta a fejlesztéshez szükséges forrásokat és a tervezők 

jöttek, hogy átbeszéljék a problémás szakaszokat. Ha képviselőtársaim emlékeznek, akkor 

biztos, hogy tudják, hogy 2010 környékén elindult egy terveztetés, amit részben az 

önkormányzat – kezdetben -, részben a Magyarmet Finomöntöde vállalt magára annak 

érdekében, hogy a pataknak az árvízvédelmét, illetve a környező ingatlanoknak az 

árvízvédelmét meg tudjuk oldani. Most ez a fejlesztés látszik beérni. Itt is a tervezők úgy 

számolnak, hogy kora ősszel fogják tudni a közbeszerzési eljárást megindítani és a jövő év 

elején indulhatnak el a kivitelezési munkálatok, hogyha minden rendben folyik. 16-os, tárgyalás 

Mátrahalmi Tiborral, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei 

Kirendeltségének a vezetőjével. Mindenki előtt ismert az új gyermekvédelmi törvény, amely 

azt mondja ki, hogy a gyermekeket kis létszámú lakásotthonokban kell elhelyezni. A városban 

egy szakmai egységet szeretnének létrehozni, ami összesen, ha jól emlékszem 4x12 

gyermeknek az elhelyezését biztosítaná. Ehhez egy pályázaton már indultak, illetve építési 
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engedéllyel rendelkeznek két lakóotthonnak az elhelyezésére a kastélynak a területén, ott ahol 

a fűszerkert volt és másik két ingatlant keresnek, amin meg tudják valósítani ezt a beruházást. 

Aztán a 19-es, illetve ez többször is szerepel, tulajdonosi egyeztetés a Bicske-Tarján kerékpárút 

kapcsán. Itt a kerékpárút nyomvonalához tartozó tulajdonosi egyeztetéseket folytattunk. 

Képviselőtársaim előtt van a napirendi pontok között a utolsó olyan tulajdonossal való 

megegyezésnek a lehetősége, hogy ez a kerékpárút meg tudjon valósulni. A 24-es, egyeztetés 

Cserta Gáborral a Csertresz Kft. ügyvezetőjével, a mozi épületének az elején bérelnek ők egy 

ingatlant, késedelembe estek a fizetéssel, a Cserta úr elmondta, hogy elismerik a tartozásukat, 

szeretnék is rendezni. Nagyon rövid türelmet kérnek még. Azt ígérte, hogy ez írásban is meg 

fog érkezni, de június végével el fogják hagyni az ingatlant. Aztán tulajdonosi egyeztetés a 

Bicske-Tarján kerékpárút kapcsán, ez már volt, az előbb jeleztem. Illetve, a 27-es. Megbeszélés 

a BestCamion Kft. képviselőjével. Ez BestCamion Kft. a Schmitz Cargobull szervíznek az új 

elnevezése, itt a tulajdonosok egy fejlesztést szeretnének elindítani a saját területükön és ezzel 

kapcsolatosan lehetőségekről érdeklődtek. Nem látok több jelentkezőt. Akkor kérném szépen, 

hogy aki elfogadja a beszámolót, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm 

szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

144/2017. (V.31.) 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. május 31. 

Felelős:  polgármester 
 

2. Napirendi pont 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk, a polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott 

döntésekről. 04.26-ai képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület döntött a Bicskei 

Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető bérének felülvizsgálatáról. 

Valamint, az ügyvezető számára prémium megállapításáról, döntöttünk elismerésekről, illetve 

egy a polgármester által átruházott hatáskörben hozott támogatási kérelem fellebbezéséről 
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döntött a képviselő-testület. Döntött a képviselő-testület a szociális támogatások 2017. évi 

március hónapban megítélt támogatások beszámolójáról, az óvodavezetői pályázatról, illetve 

az óvodavezető kinevezéséről és itt szeretnék ismételten gratulálni és kérni a további hasonló 

munkát az intézményvezető asszonytól, hogy hasonlóan folytassa az óvodákban a munkáját az 

elkövetkező időszakban is. Illetve döntött a képviselő-testület az 05.17-ei képviselő-testület zárt 

ülésén a Zöld Bicske Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízatásáról és az Etyek-

Bicske-Csabdi-Tarján kerékpárút bicskei szakaszán szükséges területszerzésről. Megnyitnám a 

napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérném szépen, hogy aki a polgármester 

beszámolóját elfogadja akkor jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

145/2017. (V.31.) 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. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

3-6. Napirendi Pontok 

-A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának az 

elfogadásáról 

- a Bicskei Építő Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

- Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Pálffy Károly: akkor most következzenek azok az előterjesztések, amelyeket előre vettünk. 

Sorban elmondanám, a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolójának az elfogadásáról kell döntenünk, a Bicskei Építő Kft. 2016. évi 

beszámolójának elfogadásáról, a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolójának elfogadásáról, illetve a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2016. évi 

beszámolójáról, a Bicskei 1. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról, a „bicskei cigányságért” Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

és a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2016. évi beszámolójáról kell döntést 
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hoznunk. Az előterjesztéseket a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta, a Bicskei 

Művelődési Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról a Humánerőforrások 

Bizottsága azt kéri, hogy a későbbiekben szakmai beszámolóval egészüljön ki a pénzügyi 

beszámoló. Én egyben javaslom, hogy tárgyaljuk ezeket a napirendi pontokat. Először is a 

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját, a Bicskei 

Építő Kft. 2016. évi beszámolóját, a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 2016. évi beszámolóját és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. beszámolóját. Én szeretném 

megkérni a jelenlévő ügyvezetőket, hogy nagyon röviden legyenek szívesek ismertetni a 

cégeknek a 2016. évi működését. Sorban adnám meg a szót a jelenlévő ügyvezetőknek. Először 

a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. vezetőjének Zsazsának, illetve 

Attilának, hogy nagyon röviden, két mondatban legyenek szívesek beszámolni a képviselő-

testületnek. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: Tisztelt polgármester úr! Tisztelt képviselő-testület! A Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. két részből áll. Az egyik része a zánkai 

üdülőtábor, a másik része pedig a bicskei tanuszoda. Én a zánkai üdülőtábornak vagyok a 

képviselője. A zánkai tábor stabilan, megbízhatóan működött az elmúlt évben. A pénzügyi 

mérleg eredménye 1,3 millió forint, mi nagyságrendekkel kisebb egység vagyunk, mint az 

uszoda. 1:10 arány lehet a két egység között. Pozitívan zártuk az elmúlt évet, úgyhogy bízunk 

benne, hogy ez a jövőben is így lesz. A megtakarításainkat pedig vissza tudjuk fordítani a tábor 

fejlesztésére. Köszönöm. 

 

Pálffy Károly: köszönöm szépen. Nagy Attila? 

 

Nagy Attila: Tisztelt polgármester úr! Tisztelt képviselő-testület, köszönöm a szót! Mint, 

intézményvezető asszony mondta, két részből áll az Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. Az én 

részem az uszodaüzemeltetés. Én is hasonló jó hírekkel tudok szolgálni, a mi mérlegünk is 

pozitív, abszolút. Elég jó megtakarítási összegeket értünk el és szeretnénk mi is visszafordítani 

a különböző innovációs fejlesztésekre ezt az összeget. Természetesen ezt majd a polgármester 

úrral egyeztetjük. Elképzelések és ötletek vannak. Köszönöm. 

 

Pálffy Károly: köszönjük szépen. A Bicske Építő Kft.-nek nem látom az ügyvezetőjét, neki 

nem tudom megadni ilyen szempontból a szót. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 

Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, Ádámné Bacsó Erikát szeretném kérni, hogy nagyon röviden 

foglalja össze az előző évi dolgokat. 

 

Tasnádi Márta megérkezik a Képviselő-testület soros, nyílt ülésére 9.05 órakor. 

 

Ádámné Bacsó Erika: Köszönöm szépen polgármester úr. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő 

Kft.-nek a tavalyi évben megtörtént a kútvizsgálat, az ásványvíz palackozó üzemhez, árbevétele 

jelenleg a kft.-nek tulajdonképpen nincs. A ráfordítások között többnyire a könyvvezetés díja, 

a számviteli szolgáltatások díja szerepel, illetve a kútvizsgálatok költségének egy része jelent 

meg. Egyéb bevétele az önkormányzati támogatásból adódott, így a társaság mérlegfőösszege 

11.471.000,- Ft-tal alakult, illetve a mérleg szerinti eredménye, adózott eredménye 365.000,-

Ft.  
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Pálffy Károly: köszönöm szépen és akkor Teszár Tamásnak szeretném megadni a Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a szót.  

 

Teszár Tamás: köszönöm szépen a szót tisztelt polgármester úr. Tisztelt képviselő-testület! 

Egy közel 10%-kal nagyobb bevétellel zártuk a tavalyi évet. Az országos átalakítás folyamán, 

egy közel két és félszeresére bővülő szolgáltatási területtel számolhatunk az idén. A 

legfontosabb hír, hogy egy kicsit kisebb veszteséggel zártuk az évet, mint a tavalyit. Ez annak 

ellenére veszteséges továbbra is, hogy 81 millió forintot nyertünk egy támogatáskor, egy NFM 

pályázaton. A legfontosabb pedig, hogy a jegyzett tőke és a saját tőke aránya továbbra sem teszi 

kötelezővé a pótbefizetést, tehát az önkormányzatnak tulajdonosi hozzájárulási kötelezettsége 

továbbra sincs a céggel kapcsolatban.  

 

Pálffy Károly: köszönöm szépen. A tegnapi nap folyamán is az ügyvezető úrral az NHKV Zrt. 

vezetőivel sikerült egyeztetni és úgy néz ki, ahogy Tamás is mondta, hogy akkor a Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. a területének a dupláját fogja megkapni, úgymond szolgáltatási területként, 

amikor végig tud menni a hulladékgazdálkodási rendszernek az átalakulása. 

Képviselőtársaimnak adnám meg a szót. Képviselő asszony. 

 

Igari Léna: köszönöm szépen. Én a Zöld Bicske Kft. beszámolójában találtam egy olyan 

mondatot, amire szeretnék rákérdezni. Illetve a jövőbeli működésre szintén szeretnék 

rákérdezni. Itt a kötelezettségeknél a 18. oldalon egy ilyen mondatot találtam, hogy a 

kötelezettségeinknek nem tudtunk határidőben eleget tenni. Ez mit jelent? Milyen jellegű 

kötelezettségekre? Illetve, hogy a jelen pillanatban bő 70 milliós veszteséggel működik a cég, 

ha esetleg megduplázódik az ellátási terület, ez a cég veszteségét tovább növeli-e? Vagy 

valamilyen módon várható-e ennek a csökkenése? Illetve a város részéről milyen 

kötelezettségekkel járna, ha az NFM nem biztosítaná azokat a forrásokat, amelyeket most 

biztosít? 

 

Teszár Tamás: az első kérdés?  

 

Igari Léna: kötelezettségeinknek nem tudtunk határidőben eleget tenni. 

 

Teszár Tamás: lényegesen megváltozott a finanszírozás rendszere. Tavaly május óta 

negyedévente van bevételünk az állami koordináló és vagyonkezelő szervezettől. Korábban a 

gazdálkodó szervezeteknek havonta számláztunk, ezért likviditási probléma van, tehát vannak 

olyan számlák, amelyek a negyedévenként beérkező pénz miatt, nem határidőben kerülnek 

kiegyenlítésre, mint korábban mindig, hanem csúszással, amikor pénz érkezik a számlánkra. 

Minden partnerünk érzékeli és megértette azt, hogy nem fogunk eltűnni és mindent ki fogunk 

egyenlíteni akkor is, ha   adott pillanatban azt sem tudom megmondani, hogy mikor. Ez az 

egyik. A másik a veszteséget, ha megnézzük, annak egy része az értékcsökkenésből származik. 

Van itt olyan cég a Vértes Vidéke közvetlen szomszédunkban, amelynek 10 millió forintnyi 

eszköze van. Neki az értékcsökkenése évenként 1 millió forint. Nekünk a közel 400 milliónál 

ennek a negyvenszerese. Ez azért nem jelent likviditási problémát, inkább azt jelenti, hogy a 

vagyontárgyaink értéke csökken. Az ingatlanok, a gépek. Valakinek egyáltalán nincs ilyene. 

Ezek az értékcsökkenések a vagyontárgyakhoz köthetők, 70 millióból 47-et ez fed le. Ez akkor 

is ennyi, hogyha kétszer akkora területen szolgáltatunk alvállalkozók bevonásával. Az 

értékcsökkenés az nem jelent növekedést, ha több mint kétszer akkora szolgáltatási területünk 
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lesz. Ráadásul a szolgáltatási díjképlet is változik nyáron, változik az OKHT is, hogy milyen 

szolgáltatást kell nyújtanunk, valamikor beindul a bicskei válogatómű is. Annyi bizonytalanság 

van, hogy nagyon nehéz megbecsülni bármit, hogy mi fog történni. Egyetlen egy dolog biztos, 

hogy a hulladéktörvény szerint a szolgáltatási díjnak, amit a koordináló szervezet fizet a 

közszolgáltatóknak, abban föl van sorolva, hogy milyen költségelemeket kell fedeznie és ebben 

benne van még az ellátható része is, meg az értékcsökkenés is stb. Hosszú távon várhatóan az 

NFM képlet, ami most változni fog, az azzal már kiszámítható összeg. Ez sem egy egységes 

országosan. A képlet egységes, de például a bérszínvonal nem egységes Sopronban, meg 

Nyíregyházán. Tehát ezeket is ki kell tudni valamilyen módon egyenlíteni. Ezen dolgozik az 

állam, a kormányzat, az NHKV és az NFM. Mindenképp cél, hogy olyan közszolgáltatói kör 

alakuljon ki ezért van ez a jelentős szűkülés is, hogy 141-ből 22 marad, hogy ezt a 22-őt aztán 

majd életképesen életben tudják tartani majd megfelelő eszközjuttatásokkal a KEHOP 

pályázaton keresztül, az önkormányzatok bevonásával. A pályázatokat nem a közszolgáltatók 

nyújtják be, hanem a tulajdonos önkormányzatok társulásai, illetve bizonyos vagyonelemek 

majd az állam kezében összpontosulnak, amit aztán rendelkezésre átad majd a 

közszolgáltatóknak. A teljes átalakulásról nagyon nehéz bármit mondani. Egy biztos, hogy 

hulladék van. A hulladékot el kell szállítani. Egyre magasabb szinten kell kezelni és ebben az 

átalakuló rendszerben, amelyik nagyon sok ésszerűsítéssel jár. Jó lépések és jó célok vannak 

benne, még ha döcög is a végrehajtásban. Egy ekkora átalakítás a következő szinten várhatóan 

szépen fog alakulni. Hogy mikorra? Azt nem lehet megmondani, mert nagyon sok dolog tőlünk 

független. Ahogy egy normális vállalkozásban, nem lehet, bár a jogszabályok ugyanúgy kezelik 

ezt a nonprofit közszolgáltatói szférát, mint bármelyik gazdálkodási szervezet. Azért nagyon 

nehéz lenne a tulajdonosnak azt mondani egyébként, hogy mekkora veszteségünk van. De itt a 

tulajdonos felé azt nem tudom mondani, hogy tegyen be egy csomó pénzt, mert akkor még el 

tudunk adni még 200 csuklósbuszt jövőre, mert annak megvan már a piaca. Nem erről van szó. 

Van egy közszolgáltatás, amit el kell látnom, amit megad az állam, hogy mit kell csinálni és 

erre ad valamennyi pénzt. Mind a kettő tőle van, tehát olyan döntést lehet hozni, hogy legyen 

Zöld Bicske, de ha van Zöld Bicske, akkor olyan körülmények között kell fenntartani, ami ettől 

független. Nyilvánvalóan, ugyanazért a díjért amennyiért vállaltunk valamit, most, ha korlátlan 

zöldhulladék mennyiség szállítás kell, akkor ennek a költségei jelentősen megnőnek. Ha ezt 

előírják, akkor ezt valamilyen úton módon finanszírozni is kell, mert előbb - utóbb ebből baj 

lesz. Feltehetőleg arra építhetünk, hogy egy kötelező közszolgáltatáson, amit el kell látni, annak 

a finanszírozása is előbb - utóbb egyenesbe kerül. 

 

Börcs Krisztina megérkezik a képviselő-testület soros, nyílt ülésére 9.20 órakor. 

 

Pálffy Károly: köszönöm. 

 

Heltai Zsolt: én a szemétválogatókról. 

 

Pálffy Károly: bocsánat képviselő úr, még nem adtam meg a szót, de tessék. 

 

Heltai Zsolt: én a szemétválogatókkal kapcsolatban érdeklődnék, hogy van-e esetleg a 

közeljövőben realitása annak, hogy ez beindul? 

 

Teszár Tamás: ez a válogató 90-95%-ban van kész. Az uniós pályázati felülvizsgálat során 

megállapították, hogy a tizenvalahány évvel ezelőtt becsült hulladékmennyiséghez képest ma 
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már kevesebb hulladék van a társulás 80 tagtelepülésén. Ebből adódóan a finanszírozást 

valamikor 2015 elején az unió megállította. Az építkezés viszont tovább folyt, hiszen már le 

volt gyártva a csarnoka, ahol a telephelyen már ott voltak az elemei, le voltak gyártva a gépek. 

Így is úgyis ki kellett fizetni. Az állam fizette ki a hiteleit. Az, hogy ez állami tulajdonba kerül, 

vagy majd továbbra is a társulás tulajdonában marad, ez még nem dőlt el. A kivitelező még 

sokáig várt. Éppen most van felmondás alatt a kivitelezési szerződés. Most a múlt héten volt 

egy állapotfelmérés, ahol a garanciális követelményeket és a hiányosságokat még a társulásnak 

kellett feltárni, ez megtörtént. Egyeztetnek a kivitelezővel, hogy mit kell megváltoztatni, 

kicserélni, megoldania, aztán majd feltehetőleg lesz egy új kivitelezés. Valamikor majd elkészül 

és akkor majd valamikor elkezdjük üzemeltetni. Megint csak nem tudom megmondani, hogy 

mikor. Azt tudom, hogy literenként 70 fillérrel több pénzt kapunk, ha a kezelőművön áttoljuk 

a vegyesen gyűjtött hulladékot. Ez egy 120 literes kukánál 84 forint pluszt hoz. Természetesen 

plusz költséget is jelent. Addig ameddig ez nem indul be, addig erre a pénzre nem számíthatunk. 

Ebből a 84 forintból lehet, hogy 12 megmarad és az elég sok. 50 milliót ürítünk most 

negyedévente, az 200 millió liter szorozva 12 forinttal az 2 milliárd vagy 200 millió forint. Ezt 

most nem tudom hirtelen kiszámolni, de mindegy. Ez lényeges bevételkülönbséget jelenthet. 

Bizonytalan, a körülmények bizonytalanok.  

 

Pálffy Károly: köszönöm szépen. Doktor úrnak adnám meg a szót! 

 

Dr. Bourgla Ossamah: csak egy rövid kérdés. Ez a 225 millió forint, ami a belföldi 

szállítóknak, az mit takar? Vagy miből áll össze? 

 

Teszár Tamás: azt most nem tudom melyik tétel. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: ez ugyanaz a tétel, ez a kötelezettségek című sorban van. Belföldi 

szállítóknak 225 millió.  

 

Teszár Tamás: az a december 31-én kiállított, befogadott számlák, aminek a fizetése december 

31. Azokat ki kell fizetni. Kötelezettségként szereplő pénz, amiről az előbb beszéltem, hogy a 

pénz csak januárban jött meg. Tehát azt csak akkor tudjuk kifizetni, hogyha fizetnek. Az 

kötelezettségként jelenik meg, de azt az évet terheli. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: csak, hogy értsem. Tehát ezt az összeget sikerült rendezni és most nem 

kell görgetni magunkkal. 

 

Teszár Tamás: persze. Most is van tartozásunk, jellemzően a lerakó üzemeltető partnert 

Depónia Kft. felé leginkább. Ez lejárt tartozás, ezt görgetjük magunk előtt, ez nem haladja meg 

az egy negyedévi bevételünket ez a tartozás, miközben az első negyedévi pénzt sem kaptuk 

még meg és a második negyedévből is eltelt már két hónap. Tehát finanszíroztuk az első 

negyedév költségeit, a második negyedév első két hónapjának a költségeit és ugye, ezért még 

nem kaptunk pénzt. Az első negyedévre járó pénz több, mint amivel tartozunk összesen a 

szállítóknak most. Köszönöm.  

 

Pálffy Károly: jó, nem látok több jelentkezőt, akkor én azt szeretném kérni, hogy a gazdasági 

társaságokról szavazzunk először. Akkor én kérdezném a képviselő-testületet, hogy a Bicskei 
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Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját, aki elfogadja, az 

kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

146/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 

Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját 30 072,- eFt mérlegfőösszeggel és 10 229,- eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

Pálffy Károly: aki a Bicskei Építő Kft. 2016. évi beszámolóját elfogadja az kérem, hogy 

jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

147/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. Bicske Építő Kft. 2016 évi beszámolóját 178 245,- eFt mérlegfőösszeggel és  

1 487- eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

Pálffy Károly: aki a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi 

beszámolóját elfogadja az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

148/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy 

 

1. a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolóját 11.470 eFt 

mérlegfőösszeggel és 365 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

2. a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi működéséhez és a 

tőkemegfeleléshez 3.000.000,-Ft támogatást biztosít, melyből 1.770.000,-Ft összeget 

tőkeemelésre, 1.230.000,-Ft összeget pedig a működési kiadásokra kell fordítani. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

Pálffy Károly: és akkor, aki a Zöld Bicske Nonprofit Kft. beszámolóját elfogadja, az kérem, 

hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

149/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016 évi 

beszámolóját 838 179 eFt mérleg főösszeggel és - 73 265 eFt (veszteséggel) adózott 

eredménnyel elfogadja. 
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Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

7-10. Napirendi pontok 

- a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2016. évi beszámolójáról 

- a Bicskei 1. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

- a „bicskei cigányságért” Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

- a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Pálffy Károly: és akkor most következnek az alapítványaink. A Bicskei Művelődési 

Közalapítvány 2016. évi beszámolója, az I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány beszámolója, 

a „bicskei cigányságért” Közalapítvány beszámolója és a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló 

Közalapítvány beszámolója. Megnyitnám a napirend felett a vitát, illetve jelezném 

képviselőtársaimnak, hogy a bizottságok támogatták a beszámolókat, illetve, ahogy jeleztem 

már a Művelődési Közalapítványnál, hogy egy szakmai beszámolót a későbbiekben a 

Humánerőforrások Bizottság szeretne kapni. Nem látok jelentkezőt, akkor kérném, hogy 

szavazzunk. Aki Bicskei Művelődési Közalapítvány 2016. évi beszámolóját elfogadja, az 

kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

150/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Művelődési Közalapítvány  

2016. évi beszámolóját 8 451 eFt mérlegfőösszeggel és 2 122 eFt adózott eredménnyel 

elfogadja. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

Pálffy Károly: aki a Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány beszámolóját elfogadja, 

azt kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

151/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 

elfogadása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei I. sz. Általános Iskoláért 

Közalapítvány 2016. évi beszámolóját 815 eFt mérlegfőösszeggel és 197 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

Pálffy Károly: aki a „bicskei cigányságért” Közalapítvány 2016. évi beszámolóját elfogadja, 

az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk ezt is.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

152/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A „bicskei cigányságért” Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „bicskei cigányságért” Közalapítvány  

2016. évi beszámolóját 2189,- eFt mérlegfőösszeggel és -70,- eFt adózott eredménnyel 

elfogadja. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

Pálffy Károly: és aki a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2016. évi 

beszámolóját elfogadja az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Nagyon szépen köszönöm a vendégeknek, akik itt voltak, ha kérdés tán van akkor válaszolni 

tudjanak és további szép napot kívánunk nekik. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

153/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Gróf Batthány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Batthány Kázmér Műpártoló 

Közalapítvány 2016. évi beszámolóját 7 983,- eFt mérlegfőösszeggel és -14 eFt közhasznú 

tevékenységből származó eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

11. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításról 

 

Nagy Attila és Teszár Tamás távozik a Képviselő-testület soros, nyílt üléséről 9.18 órakor. 

 

Pálffy Károly: és akkor visszatérnénk a napirendi pontok sorához, méghozzá a Bicske Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításról szóló előterjesztés következik. Egy 

másodperc türelmet kérek. A rendelet-tervezet a képviselő-testület döntéseinek megfelelően az 

előirányzatok, módosítások átvezetését tartalmazza. Az előirányzatok főösszegét, 5.388.000,-

Ft-tal növeljük mid a kiadási, mind pedig a bevételi oldalon. Az előterjesztést mind a három 

bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, 

akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja az kérem, hogy jelezze. Ez 9 igen. Aki 

tartózkodott? Bocsánat, akkor rosszul láttam, 8 volt az igen. Akkor 1 tartózkodás. Aki nem 

fogadja el? 

 

Dr. Bourgla Ossamah: 9 volt, bocsánat, de nem? 

 

Bálint Istvánné: 9 igen.  

 

Pálffy Károly: bocsánat, akkor 1 tartózkodás és akkor 1 nem. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: két nem. 

 

Pálffy Károly: és 2 nem. Köszönöm. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 

 



18 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazat 

mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

12. Napirendi pont 

A 2016. évi zárszámadás megalkotásáról 

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk, a 2016. évi zárszámadással kapcsolatos 

előterjesztés. Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetés végrehajtásáról 

zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell 

számolni. A helyi önkormányzati költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási 

rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Ennek 

megfelelően a 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet és annak mellékleteit 

tartalmazza az előterjesztés. Az előterjesztést mindhárom bizottságunk tárgyalta és köszöntöm 

Tasnádi Mártát, a könyvvizsgálót is, aki átnézte az zárszámadásunkat. Megnyitnám a napirend 

felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérném szépen, hogy szavazzunk. Aki az 

zárszámadást elfogadja, kérem, hogy jelezze. Az 9 igen. Aki tartózkodott 1. Aki nemmel 

szavazott, az 2. Köszönöm. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazat 

mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

 

Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

13. Napirendi pont 

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

 

Pálffy Károly: a következő napirendi pontunk, Bicske Város Önkormányzat vagyonkimutatása 

az önkormányzat vagyonállapotáról. A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a 

zárszámadással együtt szükséges elkészíteni a vagyonkimutatást az önkormányzat 
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vagyonállapotáról. Ezt tartalmazza az előterjesztés, melyet a Gazdálkodási Bizottság tárgyalt 

és támogatott. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérném 

képviselőtársaimat, aki a vagyonkimutatást elfogadja, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag 

elfogadtuk, köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

154/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról készült 

vagyonkimutatást a melléklet alapján elfogadja. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

14. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk, Bicske Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés. A rendelet-tervezet a képviselő-testület 

döntéseinek megfelelően az előirányzatmódosítások átvezetését tartalmazza. Az előirányzatok 

főösszegét 16.430.000., -Ft-tal növeljük, mind a kiadások, mind a bevételi oldalon. Ezt az 

előterjesztést is mind a három bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a napirend felett a 

vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérném szépen, hogy szavazzunk. Aki támogatja az 

előterjesztést, az kérem, hogy jelezze. Az 9 igen. Aki tartózkodott. 1 tartózkodással. Aki 

nemmel szavazott? 2-en nemmel szavaztak. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazat 

mellett a következő rendeletet alkotta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

15. Napirendi pont 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló 

előterjesztés. Képviselő-testületünk által 2017. március 29-i testületi ülésre a közszolgáltató 

tévesen az önköltség számítását küldte meg. Ez alapján módosította a rendeletét a képviselő-

testület. A közszolgáltató megküldte a módosított díjkalkulációját, amely az igénybevevők által 

fizetendő szolgáltatási díjat tartalmazza, ezért szükséges most módosítanunk a rendelet 

közszolgáltatási díjára vonatkozó szakaszát. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a 

Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a napirend felett 

a vitát. Képviselő asszonynak adnám meg a szót. 

 

Igari Léna: nekem csak egy kérdésem lenne, polgármester úr. Az eddig más áron összegyűjtött 

szennyvíz és a jelenlegi rendelet által meghatározott díjon összegyűjtött szennyvíz közötti 

különbség azt, hogyan lehet? 

 

Pálffy Károly: ez most a szippantmányokról szól. 

 

Igari Léna: igen. Eddig is ezen az áron gyűjtötte-e? 

 

Pálffy Károly: képviselő úrnak adnám meg a szót. 

 

Bárányos József: köszönöm szépen. Teljesen teoretikus a kérdés, amit képviselő asszony 

kérdez, mert senki nem vette igénybe ezt a szolgáltatást 2016-ben. Tehát teljesen mindegy, 

hogy milyen áron. Az a lényeg, hogy most már így a helyére került, amit mostmár vélhetőleg 

2017-ben sem fog senki igénybe venni. Ugyanakkor a lehetőségét biztosítani kell. Köszönöm 

a szót polgármester úr. 

 

Igari Léna: köszönöm. 

 

Pálffy Károly: köszönöm szépen. Nem látok több jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk. 

Aki támogatja az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 20/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

16. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzatának könyvvizsgálatát ellátó személy kiválasztásáról 

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk Bicske Város Önkormányzatának 

könyvvizsgálatát ellátó személy kiválasztásáról szóló előterjesztés. Dr. Tasnádi Márta 67 

Pénzügyi Szakértő Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói megbízatása a mai 

napon lejár és fontos, hogy minden egyes a képviselő-testület elé terjesztett költségvetési és 

zárszámadási rendelet - tervezetet véleményeznie kell a könyvvizsgálónak annak érdekében, 

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

jelentés, a költségvetési maradvány és az eredménykimutatás, valamint a kiegészítő mellékletek 

megfelelnek-e a megbízhatóság és a valóság követelményeinek, továbbá összhangban vannak-

e a törvényes előírásokkal. A szabályzatunknak megfelelően három árajánlatot bekértünk és a 

legkedvezőbbet ugyanúgy Tasnádi Márta cégétől kaptuk és javaslom őt megbízni a 

későbbiekben is, a könyvvizsgálat ellátásával. Én nagyon szépen köszönöm az eddigi munkáját 

is. Már nagyon régóta dolgozunk együtt az önkormányzatnál és igazából semmilyen probléma 

nem adódott, amit nem lehetett volna megoldani. Ugye egy évre kértük mi a javaslatot, viszont 

a Gazdálkodási Bizottságban felmerült, hogy ezt 5 évre, illetve bocsánat 2020. május 31-ig ezt 

a szerződést meg lehetne hosszabbítani. Tehát ne 1 éves szerződést kössünk, hanem egy 

hosszabb távú szerződést.  

 

Dr. Tasnádi Márta: köszönöm szépen a szót. Felkért polgármester úr, hogy válaszoljak erre. 

Csak röviden, hadd mondjam el, hogy én nagyon szépen köszönöm azt a bizalmat, amit eddig 

is az önkormányzat tanúsított a munkám iránt, akár a korábbi társaság keretében, akár most. 

Még pályafutásom elején is lehetőségem volt önökkel dolgozni és azóta is látom az 

önkormányzat gazdálkodását. Mindig szívesen jövök ide és most egyre nagyobb az öröm 

önökkel dolgozni, amióta fenntartható gazdálkodást tudnak folytatni. Amihez ezúton is 

szeretnék gratulálni. Amennyiben szándékukban áll hosszabbítani, akkor én természetesen ezt 

is nagy megtiszteltetésnek veszem. Jogi akadálya nincsen és úgy gondolom, hogy 

rendelkezésükre tudok állni a jövőben is erre az időtartamra.  

 

Pálffy Károly: nagyon szépen köszönjük mi is, még egyszer. Ha megengedi akkor a 2020-as 

időponttal fogom feltenni a képviselő-testületnek szavazásra az előterjesztést. 

Képviselőtársaimnak adnám meg a szót. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérném szépen, hogy 

szavazzunk. A bizottsági javaslattal 2020. május 31-ig szóljon a szerződés. Aki támogatja, az 
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kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen és nagyon szépen köszönjük 

a dicsérő szavakat, illetve a munkáját még egyszer. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

155/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzatának könyvvizsgálatát ellátó személy kiválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. a DrTM’67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft. (cím: 1147 Budapest, Fűrész utca 23. M 

 fsz. 9.) könyvvizsgálóját bízza meg 2017. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig a 

könyvvizsgálói feladatok ellátására, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározottak szerinti szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

17. Napirendi pont 

A folyamatban épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső 

ellenőrzés működéséről 

 

Pálffy Károly: következő napirendi pont a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzés működéséről szóló előterjesztés. A belső 

kontrollrendszer működésére, fejlesztésére, valamint kialakítására vonatkozó előírásokat az 

Államháztartásról, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvények írják elő. 

A belső ellenőrzést végző személy a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való 

megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva 

megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a jegyző felé. A belső ellenőrzés ellenőrzést 

végez a Polgármesteri Hivatalnál, Bicske Város Önkormányzata felügyelete irányítása és az alá 

tartozó költségvetési szerveknél, a befolyásoltsága alatt működő gazdasági társaságoknál. A 

folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről, valamint a belső ellenőrzésről 

szóló beszámolót az előterjesztés tartalmazza. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság 

tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor 

kérném szépen, hogy szavazzunk. Aki támogatja az előterjesztést, az kérem, hogy jelezze. 

Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

156/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a 

belső ellenőrzés működéséről  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a folyamatba 

épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről, valamint a belső ellenőrzés működéséről 

szóló beszámolót. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

18. Napirendi pont 

Köztemető fenntartásával kapcsolatos megállapodásról 

 

Dr. Tasnády Márta távozik a Képviselő-testület soros, nyílt üléséről 9.32 órakor. 

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk a köztemető fenntartásával kapcsolatos 

megállapodásról szóló előterjesztés. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 

alapján a köztemető fenntartása az önkormányzat kötelező feladata. A feladatellátásra 

vonatkozásban 2012. április 27-én határozott időtartamra, 5 évre megállapodás köttetett a 

köztemetők fenntartására a Református Egyházzal és a Katolikus Egyházzal. Annak érdekében, 

hogy Bicske Város Önkormányzata a köztemető fenntartására vonatkozó kötelező feladatát és 

a tulajdonos egyházak köztemetők fenntartását elláthassák, 2017. május 1-től 2021. december 

31-ig terjedő időszakra, határozott időtartamra javaslom megkötni az új megállapodást. Az 

előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. 

A Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottságnál egy havi ellenőrzést javasolnak 

önkormányzatunknak a bizottság tagjai, hogy havonta ellenőrizzük a köztemetőknek az 

állapotát. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor kérném szépen, 

hogy szavazzunk. Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag 

elfogadtuk, köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

157/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Köztemető fenntartásával kapcsolatos megállapodásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában és Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és 

a temetkezésről szóló 21/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a 

köztemető fenntartása érdekében a Bicskei Római Katolikus Plébánia és a Bicskei Református 

Egyházközség képviselőivel az önkormányzati kötelező feladat ellátása érdekében kötendő öt 

év határozott időtartamra 2017. május 1-jétől 2021.december 31-ig, a határozat melléklete 

szerinti megállapodás tervezet aláírására. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

19. Napirendi pont 

A bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezéséről 

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk a bicskei katolikus temető telekhatárainak 

rendezéséről szóló előterjesztés. A Katolikus Egyházközség Önkormányzatunk támogatásával 

hasonlóan a Bicskei Református Egyházközséggel 2015-ben újjáépítette a Prohászka Ottokár 

utcai utcafronti kerítést. A Katolikus temetőnek a korábbi kerítés bontása során derült ki, hogy 

a főbejárattól délre eső szerkezetkész szakasz esetében az elbontott kerítés helyén kizárólag 

számos sírhely kihantolásával, elmozdításával nyílt volna lehetőség az új kerítésnek a 

megépítésére. A sírnyitással való adminisztráció és a sírhelyek áthelyezésével járó költségek, 

illetve kellemetlenségek elkerülése érdekében a képviselő-testületünk hozzájárult, hogy a 

sírhelyek érintetlenül hagyása mellett az új kerítés, legfeljebb 30 centiméter szélességgel a 

közterület irányába kerüljön megépítésre. Időközben a temető Jókai utcai kerítése is felújításra 

került, tekintettel, hogy a Jókai utcai kerítés a terepviszonyoknak adottságait vette figyelembe, 

a felújított kerítésen kívül a Jókai utcai területre egy parkoló került kialakításra, amelyet a 

Katolikus Egyház felajánlott az önkormányzatunk számára. A katolikus temető telekhatárainak 

rendezését a területek jogállását hosszútávon és megnyugtatóan ezzel a tulajdonosi átadással 

lehet biztosítani. Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város-és Vállakozásfejlesztés Bizottság 

tárgyalta és támogatta. 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: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

158/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. támogatja a bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezését az új kerítések jogi 

határként történő használatával, egyúttal köszönetét fejezi ki a Bicskei Római Katolikus 

Egyházközség felé az ingyenes vagyonátruházásért, 

 

2. a telekhatár-rendezés költségeinek viselését vállalja, a 2017. évi költségvetés dologi 

kiadásainak terhére bruttó 300.000,-Ft keretösszeget biztosít rá, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a telekhatár- rendezés munkarészeinek megrendelésére, 

a vázrajz alapján az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

20. Napirendi pont 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának 

módosításáról 

 

Pálffy Károly: és akkor most egy ugrás következik be az előterjesztésekben, amelyeket már 

előzőleg tárgyaltunk és következik az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - 

Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés. A Kapcsolat Központ 

védőnői szolgálatra vonatkozó illetékességi területe ugye kiegészül Bodmér és Mány 

települések közigazgatási területével. A védőnői körzetek megállapításáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása megtörtént és ezt kell az alapító okiratban is átvezetnünk. 

Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottsága és a Város-és Vállalkotásfejlesztés Bizottsága 

tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor 

kérném szépen képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Először az alapító okirat módosításáról. 

Aki támogatja az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 
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159/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító 

okiratának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

alapító okirat módosítását a határozat 1. számú mellékletében szereplő 

formanyomtatvány szerinti tartalommal. 

 

2) felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 

 

3) felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ Alapító Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér 

Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetése érdekében küldje meg. 

 

4) felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. június 15. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Pálffy Károly: a következő határozat az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról szól. 

Aki ezt is támogatja, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

160/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ egységes 

szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

egységes szerkezetű Alapító Okiratát a határozat 1. számú mellékletében szereplő 

formanyomtatvány szerinti tartalommal; 
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2. felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratát – az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg; 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

 

Határidő:  2017. június 15. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

21. Napirendi pont 

A Kapcsolat Központ Házirendjének jóváhagyásáról 

 

Pálffy Károly: a következő napirendi pontunk szerint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmény fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

alapján jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, 

valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet. A Kapcsolat Központ 

intézményvezetője kérelemmel fordult a fenntartó felé, melyben a nappali ellátás, idősek klubja 

szolgáltatásait igénybe vevők számára a támogató szolgálatot igénybe vevők részére a 

házirendnek a módosítását kérte. Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta és 

támogatta. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Aki támogatja a 

házirend módosítását, azt kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

161/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ Házirendjének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ Házirendjét a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

22. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi 

ellátásáról 

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló előterjesztés. A Gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében a települési önkormányzatnak 

minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie a gyermekjólétéi és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról. Ennek megfelelően az értékelést elkészítettük az előterjesztésnek a 

mellékletei szerint. Ezt az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta és támogatta. 

Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor kérném, hogy szavazzunk, 

aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. 

Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

162/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2016. évi ellátásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és az 

értékelésben foglaltakat tudomásul veszi. 

A képviselő-testület az értékelésről tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

23. Napirendi pont 

2017. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről  

 

Pálffy Károly: a 2017. évi augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről szóló előterjesztés 

következik. Augusztus 20. az egyik legrégebbi magyar ünnepnap: Szent István király napja, a 

keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Ezért 

az eseményhez méltó programokat kívánunk szervezni az idén is. A program augusztus 20-án 

a Bicske Szíve parkban kezdődik, ahol előadóművészek műsorait tekinthetik meg az 
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érdeklődők. A hivatalos rendezvényt követően 15 órakor, kora délután kezdődnek a szabadidős 

tevékenységek. Este ünnepi tűzijátékkal zárjuk a programsorozatot. Ezt az előterjesztést a 

Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta és támogatta. És itt szeretném kérni a bizottságnak, 

illetve alpolgármester asszonynak a segítségét, hogy akkor a hivatalos ünnepség hány órakor 

kezdődik itt a Szent István szobornál.  

 

Bálint Istvánné: 11 órakor.  

 

Pálffy Károly: 11 órakor. Köszönöm szépen. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok 

jelentkezőt. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a határozati javaslatot támogatja, az kérem, 

hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

Bocsánat, kérném szépen, hogy még egyszer szavazzunk. Aki támogatja, az kérem, hogy 

jelezze. Ez 11. Aki tartózkodott. 1 tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

163/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: 2017. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 20-i ünnepi programot a 

következők szerint fogadja el: 

 

Időpont:  

 

2017. augusztus 19. 18 óra  

 

Erdélyi táncok 

    Ünnepi műsor: Zetelakai Ezüstfenyő Néptánccsoport bemutatója 

    Helyszín: Fiatalok háza 

 

2017. augusztus 20. Városi Ünnepség 

 

Helyszín: Bicske, Hősök tere (eső esetén a Katolikus Templom) 

Narrátor: Janek Réka 

 

    9.30             Mise 

  11.00  Bicske város díszünnepsége a Szentháromság templom előtt 

  Ünnepi beszéd: Pálffy Károly polgármester   

Ünnepi műsor: Fesztivál Fúvószenekar és a Hajnali Vándorok 

  Az új kenyér megáldása, kitüntetések átadása, Díszpolgárok fala (leleplezés) 

                        Állófogadás 

 

1. Magyar Himnusz és Székely Himnusz (zene vagy közös éneklés) 
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2. Ünnepi beszéd: Pálffy Károly polgármester 

3. Új kenyér megáldása: egyházak képviselőinek egymás közötti egyeztetése alapján 

4. Kitüntetések átadása: „Bicske Város Díszpolgára” cím,  

       „Bicske Városáért Közösségi Díj” 

          „ Bicskéért emlékérem” kitüntetés 

5. Ünnepi műsor: 

Fesztivál Fúvószenekar és a Hajnali Vándorok 

6. Koszorúzás 

7. Szózat (zene vagy közös éneklés) 

 

Bicske Szíve park  

15.00-19.00 Családi és gyermekprogramok  

Kézműves játszóház, népi játékok, könyves játszóház, mesesátor 

15.00-20.00    Tulipános Népi játékpark és fakörhinta 

Népi játékparkban sokféle asztali, és nagy térjátékokkal próbálhatják ki 

ügyességüket, kreativitásukat kicsik és nagyok. Tódor és felesége Bözse, díszes 

népviseletben, vidám népi vetélkedőkkel, ügyességi- és erőpróbákkal, 

századelős játékokkal varázsolják élettelivé a teret. A látványos játékpark 

sokfajta játékot tartalmaz, pl.: horgászás teknőből, csirkepofozó, hintaló, óriás 

síléc, egérderby, lengőteke, golyóterelő, diótörő, békaugrató, stb. 

15.00               Megnyitó - színpad 

15.10-16.00     Felhő Fáni meséi 

 Óperenciás Bábszínház bábjátéka 

16.00-19.00     Arcfestés, lufihajtogató bohóc 

16.00               Gyorsasági egykerék show 

 Közreműködik: Erdei Viktor és barátai, valamint a Bicskei Kero Bicikli  

 tulajdonosa, Kerekes Péter Magyar Bajnok, és 23 helyezett Európa bajnok 

16.30               Repülős bemutató 

16.45   Bicskei Csillagszeműek / Szári Mazsorett csoport 

17.30   Mészáros János Elek – Hazám, hazám (nemzeti összeállítás) 

19.00    Utcabál 

 a Retro Band együttessel. 

21.30   Tűzijáték 

22.00   Programzárás 

 

Költségek:  

• A rendezvényre Bicske Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésben keret jelleggel 

3.500.000,-Ft fedezetet biztosít a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

terhére. 

A Képviselő-testület felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes 

program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására, a 250 db 

meghívó és 20 db plakát 2 db nagyplakát elkészítésére. A Petőfi Művelődési Központ 

szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják le az 

augusztus 20-i megemlékezést. 

 

Határidő:  2017. augusztus 20. 

Felelős:  polgármester 
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24. Napirendi pont 

A 2017. évi Semmelweis-nap előkészítéséről  

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk a 2017. évi Semmelweis-nap előkészítéséről szóló 

előterjesztés. Minden év július 1-je a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon 

született Semmelweis Ignác, az „anyák megmentője”. 2011 óta - születésnapjának tiszteletére, 

július 1-je Semmelweis-nap, amely az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási 

jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és az egészségügyben dolgozókra kiterjedően 

munkaszüneti nap. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven önkormányzatunk idén is 

rendezvényt kíván szervezni e nap alkalmából. A rendezvény helyszíne idén is a Báder Fogadó 

lenne, ahol egy vacsorával vendégelnénk meg a meghívottakat. A Semmelweis-napi ünnepség 

keretében kerül átadásra Bicske Város 2017. évi Egészségügyi és Szociális Díja. Az 

előterjesztést a Humánerőforrások Bizottsága és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és 

támogatta. 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: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

164/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A 2017. évi Semmelweis-nap előkészítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Semmelweis-nap programját az alábbiak 

szerint fogadja el: 

• Ünnepség időpontja: 2017. június 30. 18 óra 

• Ünnepség helyszíne: Báder Fogadó 

• Ünnepség programja: Kitüntetések átadása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Semmelweis-napi program költségeire a 

2017. évi költségvetésben az állami és önkormányzati rendezvények előirányzat terhére 

300.000 Ft keretösszeget biztosít. 

 

Határidő:  2017. június 30. 

Felelős:  polgármester 

 

25. Napirendi pont 

Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó adománygyűjtő 

akció szervezéséről a 2017-es évre  

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk, kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi 

üdültetéséhez kapcsolódó adománygyűjtő akció szervezéséről szóló előterjesztés. A tavalyi 
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évhez, sőt már a tavaly előtti évben is elindítottuk ezt a kezdeményezést, hogy kárpátaljai 

magyar fiatalok Magyarországon üdültetéshez juthassanak és ezért adománygyűjtő akciót 

indítottunk. A mellékletben szereplő plakátnak a Fejér megyei települési önkormányzatokhoz, 

a városokban működő civilszervezetekhez és vállalkozásokhoz történő eljuttatásával 

kezdeményezzük ezt az adománygyűjtést. Bicske Város Önkormányzata minden évben a 

kezdeményezője volt ennek, illetve mi indítottuk el és 300.000,- Ft-tal javaslom támogatni az 

idei évben is a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetését az idei évben. 

Megnyitnám a napirend felett a vitát és jelezném képviselőtársaimnak, hogy a 

Humánerőforrások és a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. Nem 

látok jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja az adománygyűjtő akciót az 

kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

165/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akció szervezéséről a 2017-es évre 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. meghirdeti a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalást), 

 

2. a belföldi adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata 300.000,-Ft 

támogatást folyósít, 

 

3. a támogatást a 2017. évi költségvetésben szereplő civil szervezetek támogatásának 

kerete terhére biztosítja, 

 

4. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az 

adománygyűjtést, 

 

5. felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékleteként csatolt 

megállapodás tervezetek aláírására, 

 

6. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon 

elrendeli. 

 

Határidő:  2017.06.15. 

Felelős:  polgármester 
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26. Napirendi pont 

Kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés ellátásának bővítéséről  

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk, kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés 

ellátásának bővítéséről szóló előterjesztés. A Bicskei Városi Óvoda intézményvezetője írásban 

jelezte a fenntartó felé, hogy a József Attila utcai tagóvodában a 2017/2018. évi nevelési évtől 

kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelést biztosítson a szülőknek a kérésére. Az óvoda 

pedagógiai programja tartalmazza a német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai 

csoportok kiegészítő programját. Az óvoda alkalmazottai, közösségei és a József Attila utcai 

tagóvoda szülői közössége támogatja a bevezetését. A tervezett változásokról közoktatási 

szakértői véleményt kellett kérni, melyet meg is kaptunk és képviselőtársaim rendelkezésére is 

áll. Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta és támogatta. 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: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

166/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés ellátásának bővítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés 

ellátásának bővítését a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvoda Katica vegyes 

korosztályú gyermekcsoportjában a 2017/2018. nevelési évtől támogatja és az óvoda 

költségvetésének terhére biztosítja. 

 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

Pálffy Károly: közben jegyző úr közben jelezte, hogy véletlenül átugrottunk egy pár napirendi 

pontot. Azokhoz szeretnék visszakanyarodni. A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 

Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló előterjesztés jön, illetve 

javaslom szintén egyben tárgyalni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott 

támogatások elszámolásáról szóló előterjesztést, a Bicske Kertvárosi Polgárőrség részére 

nyújtott támogatás elszámolásáról szóló előterjesztést, illetve a Rákóczi Szövetség részére 

nyújtott támogatás elszámolását. Valamennyi támogatott a szerződésben foglaltaknak 

megfelelően a támogatási összegről a pénzügyi és szakmai beszámolót hivatalunk felé 

benyújtotta, amelyet a Pénzügyi és Költségvetési Iroda megvizsgált. Az elszámolás ellenőrzése 

során megállapításra került, hogy valamennyi támogatott a támogatási összeggel határidőben 

elszámolt, és az elszámolás megfelelt a szerződésben foglaltaknak. Megnyitnám a napirendek 

felett a vitát. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérném szépen, hogy szavazzunk.  

 



34 

27. Napirendi pont 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról  

 

Pálffy Károly: először a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. részére 

nyújtott támogatásról. Aki elfogadja az elszámolást, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag 

elfogadtuk. Köszönöm.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

167/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. részére nyújtott 

támogatás elszámolásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. részére nyújtott  

1.768.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

28. Napirendi pont 

A 2016. évi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról  

 

Pálffy Károly: aki elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatás 

elszámolását, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

168/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: A 2016. évi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére  

1. 2016. évre a Roma Tanoda pedagógus bérek fedezetére 3.000.000, -Ft; 

2. 2016. évre a Roma Tanoda működési költségekre 1.500.000, -Ft; 

3. 2016. évre a Roma Napok megszervezésére 2.000.000, -Ft; 

4. 2016. évre a működési költségekre 4.000.000, -Ft 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

29. Napirendi pont 

A Bicske Kertvárosi Polgárőrség részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

 

Pálffy Károly: aki a Bicske Kertvárosi Polgárőrség részére nyújtott támogatás elszámolását 

elfogadja, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

169/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Bicske Kertvárosi Polgárőrség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Kertvárosi Polgárőrség részére 

nyújtott 300.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

30. Napirendi pont 

A Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról  
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Pálffy Károly: és aki a Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatást elfogadja, illetve a 

beszámolóját elfogadja az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

170/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség részére nyújtott 

100.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 

 

31. Napirendi pont 

A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról  

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk a települési helyi közösségi közlekedés 

támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés. A 2017. évi központi 

költségvetésről szóló törvény szerint a települési önkormányzatok helyi közösségi 

közlekedésének támogatása jogcímmel az önkormányzatoknak lehetőségük van az idei évben 

is állami támogatás igénybevételére. A támogatás igénylésének feltétele többek között az 

önkormányzat határozatban foglalt nyilatkozata. A támogatási kérelem benyújtásának 

határideje 2017.06.12. A támogatásokról a közlekedésért felelős miniszter 2017. augusztus  

1-jéig dönt. Az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor 

kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, az kérem, hogy 

jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  
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171/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

  

1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet I. 5., valamint a 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján 

jelen határozatával alátámasztva nyilatkozik arról, hogy a helyi személyszállítási 

közszolgáltatást tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja, 

 

2. jelen határozatában nyilatkozik arról, hogy a Régió 2007 Kft. részére a helyi 

közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 

ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 2016. évre vonatkozóan nettó 6.681.800,-Ft 

összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 

számolt el, a támogatás összege a szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalásra 

került. 

 

3. A helyi közlekedés fenntartásához a szolgáltatóval pályázati eljárás útján kötötte meg 

a szolgáltatási szerződést.  

 

4.  Felhatalmazza a polgármestert a helyi közösségi közlekedés állami támogatásra 

vonatkozó kérelem benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges valamennyi 

nyilatkozat megtételére, dokumentum aláírására. 

 

 

Határidő: 2017. június 12.  

Felelős:  polgármester  

 

 

32. Napirendi pont 

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódóan műfüves pálya építésére 

vonatkozó pályázat benyújtásáról  

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk, az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához 

kapcsolódóan műfüves pálya építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés. A 

látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének 

eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pályaépítési programot támogató 

nyílt pályázatot hirdetett meg. A pályázat célja, hogy az országban új műfüves és rekortán 

kispályák, valamint műfüves félpályák és grundpályák épüljenek. A pályázati konstrukció 

szerint a TAO támogatásból, 70%, és az önkormányzati önerővel, ami 30%, valósulhat meg. 

Az előkészítés költségét, kb. 1,5 MFt-ot az önkormányzatnak kell biztosítania. A pályaépítésre 

leginkább alkalmas helyszínként, a pályaépítés helyszíneként a Bihari utcai 4209/65 hrsz-ú 

ingatlant javaslom kijelölni. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. A Gazdálkodási Bizottság javasolja, hogy a 

későbbiekben, hogyha hasonló lehetőség nyílik önkormányzatunk számára, akkor a nevelési-, 

oktatási intézményeket is vegyük figyelembe, illetve támogassuk, hogy lehetőség szerint ott is 

épüljenek ilyen pályák. Igazgató úrnak, elnök úrnak adnám meg a szót.  
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Bárányos József: köszönöm szépen. Tisztelt képviselő-testület a bizottságunk üdvözölte és 

teljes mértékben egyetért ezzel a projekttel, amit az előterjesztés tartalmaz. Úgy látjuk, hogy 

igenis a városnak ezen a területén szükség van arra, hogy kulturált körülmények között tudjanak 

a gyerekek focizni és ne az úttesten vagy ne egy gizgazos gödrös, balesetveszélyes, bukdácsolós 

felszínen kelljen sportolniuk. Ugyanakkor azt is szeretnénk, vagy megállapítottuk, illetve itt 

most önöknek szeretném elmondani, hogy ugyanakkor azt kérjük önöktől, mivel a bicskei 

gyerekek az életük jelentős részét a köznevelési intézményekben töltik, illetve az állami 

fenntartású intézményeknek az elmúlt 15-20 évben a sportpályái semmilyen fajta felújításban 

nem vettek részt, ezért azt kérnénk önöktől, ha egyetértenek vele, akkor prioritásként a 

határozati javaslatban jelöljük meg azt, hogy a következő lehetséges alkalmakkor esetlegesen a 

köznevelési intézményeink pályáinak a felújítására fordítsunk pénzt. Akár a bitumenes felület 

megújítására, akár annál modernebb műfüves vagy esetleg rekortán pálya építésére. Köszönöm 

a szót polgármester úr. 4 igennel támogatjuk az előterjesztést.  

 

Pálffy Károly: köszönöm szépen. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Doktor úrnak adnám 

meg a szót. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: azt szeretném kérdezni, hogy miért ilyen kicsi? Mert pályázni lehet 

többféle méretre, ez 12x24 vagy 26 méter, tehát lehetne hosszabb 40-est építeni. E területen el 

is férne. A másik, nem olvastam, hogy a pályázat csak egyféle pályára lehet pályázni, azt 

gondolom, hogy meglenne a lehetőség rá, hogy mindjárt kettő helyszínen épüljön meg és akkor 

így az iskola is részesülhetne.  

 

Pálffy Károly: doktor úr, igen, viszont a költségvetésben a fedezet sem áll jelen pillanatban 

még egy pályára rendelkezésre. Itt is az önerő, ugye a 1,5 millió Ft-os előkészítési költségek 

mellett, szeretném kérni a Műszaki Iroda vezetőjének, hogyha jól emlékszem, 5 és 6 millió Ft 

között van az önrész most, de az előterjesztésben valószínűleg szerepel is. Egy nagyobb méretű 

pályának az önrésze is jelentősen többe kerülne. Ha jól emlékszem, a műfüves pályának a 

20x40-es méretű pályának az önereje az 18 millió Ft. Természetesen ezzel arányosan nő a 

felhasználandó TAO összege is, amit még meg kell, hogy szerezzen az önkormányzatunk. 

Úgyhogy ez a javaslat érkezett, hogy ez a méretű pálya szerepeljen ezen a területen. Ez olyan 

lehetőséget nyújt tényleg ott az ott élőknek, amit szerintem nagyon jól ki tudnának így 

használni. Képviselő asszonynak adnám meg a szót.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszönöm szépen polgármester úr. Bizottsági ülésen ez a kérdés 

elhangzott és ott részletes választ adott jegyző úr erre a felvetésre. Úgyhogy mivel bizottsági 

tagként nem volt jelen a doktor úr, nyilván ezt nem tudta. Köszönöm.  

 

Pálffy Károly: képviselő úrnak adnám meg a szót. 

 

Németh Tibor: polgármester úr csak meg szeretném köszönni a lehetőséget a körzetemben 

lévő gyerekek részéről és az ott lakók részéről. 

 

Pálffy Károly: köszönöm. Bízunk benne, hogy a támogatás is elnyeri a döntéshozóknak a 

figyelmét és támogatják ők is. Nem látok több jelentkezőt, akkor kérném, hogy szavazzunk. 

Aki támogatja a határozati javaslatot a Gazdálkodási Bizottság javaslatával kiegészítve, akkor 

kérném, hogy szavazzunk. Egyhangúlag elfogadtuk Köszönöm szépen.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

172/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódóan műfüves pálya 

építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

• az MLSZ Pályaépítési Program XIV. ütem keretében meghirdetett, Műfüves pálya 

építésére vonatkozó pályázaton részt kíván venni – 1 db kisméretű (grund) 12x24 m  

(14x26 m) műfüves labdarúgó pálya kialakítása céljából, 

 

• a pályaépítés helyszíneként a Bicske Bihari u. 4209/65 hrsz.-ú ingatlant jelöli meg, 

 

• a pályázati cél megvalósítása érdekében szükséges önerőt az alábbiak szerint biztosítja a 

2017 évi költségvetés tervezési feladatok, pályázatok, közbeszerzések előkészítése jogcím 

terhére: 

 

• pályaépítés önerő   5.100.000,-Ft 

• előkészítési költségek  1.500.000,- Ft 

• pályázati biztosíték      200.000,- Ft 

 

• Fenti cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására, valamint a megvalósítás érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozat, kötelezettségvállalás megtételére. 

 

• A jövőben a hasonló pályázatok esetén előnyben részesíti Bicske város területén lévő 

oktatási, nevelési intézmények területén elhelyezkedő pályák korszerűsítését, létesítését. 

 

 

Határidő:  2017. június 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

33. Napirendi pont 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt TOP-1.1.2-16 jelű 

pályázaton való részvételről  

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében kiírt TOP-1.1.2-16 jelű. Képviselőtársaimat szeretném kérni, hogy ne 

beszélgessenek közben.  

 

Bárányos József: elnézést kérünk.  

 



40 

Pálffy Károly: köszönöm. A Nemzeti Fejlesztési Programok Irányító Hatósága folyamatosan 

hirdeti a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) felhívásait. A meghirdetett 

TOP-1.1.2-16 jelű „Inkubátorházak fejlesztése” című felhívás az önkormányzatok, 

önkormányzati tulajdonú vállalkozások, önkormányzati tulajdonú nonprofit szervezetek, illetve 

önkormányzati társulások számára nyújt pályázati lehetőséget, inkubátorházak infrastrukturális 

fejlesztésére a gazdaság és a foglalkoztatás növelése érdekében. A felhívás magas színvonalú 

üzleti kiszolgáló létesítmények létrejöttét, valamint a termelő szektorokban tevékenykedő, 

induló vállalkozások kiszolgálását támogatja. A pályázat segítségével az inkubátorház 

kialakítását a Bicske, Ady Endre utca 4. jelű, üresen álló, tisztán önkormányzati tulajdonú 

épületben javasoljuk megvalósítani. Az épület 2 szintes és a tervezett inkubátorház a földszinti 

részeken kerül kialakításra, így a pályázati forrásból a felújítás nem minden költsége 

finanszírozható. Fentiek alapján a tervezett felújítás teljes költsége 149.115.000,-Ft, melyből a 

pályázatban elszámolható költség 124.936.982,-Ft, és az önerőnek a mértéke 24.178.018,- Ft. 

Ezáltal egy olyan lehetőség nyílik meg önkormányzatunk számára, hogy friss, induló 

vállalkozások jöjjenek városunkba, illetve egy nagyon régóta használaton kívüli, leromlott 

állagú épületet rendbe tudunk hozni. Javaslom képviselőtársaimnak elfogadásra a határozati 

javaslatot. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Doktor úr! 

 

Dr. Bourgla Ossamah: köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én nem értem ennek az 

inkubátorháznak a lényegét. Hogyha egy pár szóban, most mondhatná a képviselő asszony, 

hogy nem voltam ott, oda megyek, ahova szeretnék, és ahova tudok menni, elvégre el vagyok 

foglalva, sokat dolgozok és nem mindenhova el tudok jutni, és nem vagyok önkormányzati 

intézménynek a dolgozója, illetve vezetője. Ha egy pár szóval ezt el tetszene tudni mondani, 

hogy az inkubátorház hogy fog tudni hozzájárulni a városnak, a vállalkozásoknak a 

működéséhez. Köszönöm szépen.  

 

Pálffy Károly: köszönöm szépen. Mielőtt képviselő asszonynak megadnám a szót, én jelezni 

szeretném képviselő úrnak, hogy akkor nem tudom mi alapján vállalta el a képviselői 

feladatokat anno a választásokkor.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: de mivel kérdezett, akkor válaszolnék. Csak kérdezett polgármester úr. 

Csak kérdezett valamit, szeretnék válaszolni.  

 

Pálffy Károly: doktor úr, én meghallgattam önt, legyen szíves ön is hallgasson meg engem. 

Ezt szeretném kérni először is. Az önkormányzati törvény egyébként kimondottan kitér arra, 

hogy a képviselők, akik a tisztségük, megválasztott képviselők a tisztségüknek ellátása 

érdekében felmentést kapnak a munkavégzésük alól, illetve a munkáltatónak kötelessége 

elengedni a képviselő-testületi feladatok ellátására. Én azt gondolom, hogy minden egyes 

képviselőnek a feladata az, hogy a bizottsági és képviselő-testületi üléseken minimálisan részt 

vegyen. Én azt gondolom, hogy nem egy olyan dolog, ami nem elvárható senkitől sem. 

Másrészről pedig, doktor úr akkor nem tudom hogyan képviseli a választópolgárokat. 

Képviselő asszony jelentkezett előbb, azért adnám meg a szót. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszönöm szépen. Mivel ugye megszólíttattam, tehát szeretnék 

reagálni. Én azt gondolom, hogy bizottságunk minden tagja dolgozó, munkás bizottsági tag, 

akár külső, akár választott képviselőként van jelen. És minden bizottsági ülésünk olyan 

időpontban kerül megszervezésre és tervezésre, ami délután 5 óra és azt gondolom, hogy erre 

még a Budapesten dolgozó is hazaért. Ennyi. Köszönöm szépen. Nem személyeskedem tovább. 
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Pálffy Károly: doktor úrnak adnám meg a szót.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: köszönöm szépen. Polgármester úr sokan tudják, hogy én orvos 

vagyok. Nekünk a munkaidőnk nem abból áll, hogy 8-tól 4-ig, folyamatos munkaidőben, van 

úgy, hogy hajnali 3-kor is ki kell mennünk. Tehát én ezt nem tudom megígérni önnek, hogy 

minden testületi ülésre, ami munkaidőben zajlik, eljövök. Sokkal nyugodtabban tudok eljönni, 

hogyha a délutáni órákban lenne a bizottsági ülés. De arra se tudok ígéretet tenni, hiszen hogyha 

egy betegem segítséget kér, nyilván nekem sokkal fontosabb az, hogy az adott beteg az adott 

pillanatban jól érezze magát. Most is rendelési időben, el tetszik tudni menni a rendelőbe, és 

megnézi, legalább negyvenen várnak arra, hogy én itt végezzek a testületi üléssel. Azért 

választottam, illetve azért gondoltam, hogy tudok segíteni rajtuk is meg sok máson. De hát a 

jelenlegi formájában a képviselőség, mint olyan elvesztette mindenféle jellegét és sokan 

gondolkozunk azon, hogy van-e értelme egyáltalán ennek, mivel most kb. tárgyaltunk vagy 

harminc napirendi pontot, és semmi olyan előterjesztés, arról beszéltünk hosszasan 

képviselőtársainkkal, hogy régebben, amikor még az önkormányzatiság, mint fogalom létezett, 

akkor minden napirendi ponton, mindegyik képviselőnek külön-külön véleménye, álláspontja 

volt. Innentől kezdve, hogy van egy többség, és ez egyformán szavaz, egyformán gondolkodik, 

onnantól kezdve már nem tud egyetlenegy képviselő sem úgy hozzájárulni, hozzátenni, elvenni 

a munkából, mint régebben történt. Hát sajnos ezzel mindenkinek, legalábbis aki gondolkodott 

a képviselőségről eddig, másképp kell, hogy gondolkodjon, én szerintem.  

 

Pálffy Károly: köszönöm. Doktor úrnak válaszolnék először is. Én azt visszautasítom, hogy a 

képviselők úgymond el lennének lehetetlenítve, hogy a véleményüket kifejtsék. Nem tudom, 

hogy akkor mire figyel képviselő úr, mert én minden egyes előterjesztést, amikor felvezetek, 

megadom minden képviselőnek a lehetőséget, hogy elmondja a saját véleményét. Nem él vele, 

azzal én nem tudok mit kezdeni, doktor úr.  

 

Heltai Zsolt: én csak arra szeretnék, egyébként teljes mértékben egyetértek a doktor úrral, de 

polgármester úr elfelejtett választ adni a doktor úr kérdésére szerintem, legalábbis az 

inkubátorházzal kapcsolatosan. Mert belementünk ebbe a személyeskedő dologba, hogy ki volt 

itt, ki nem volt itt, de a doktor úr egy kérdéssel fordult polgármester úrhoz, arra esetleg 

kaphatnánk-e választ. 

 

Pálffy Károly: természetesen. Csak mivel ténylegesen elterelődött erre a szó, ezért most fogom 

tudni megadni. Tehát igazából az inkubátorház arra alakul, azért alakítják ezeket az 

inkubátorházakat, hogy friss, újonnan induló vállalkozásoknak legyen lehetőségük 

kibontakozni a saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal. Itt lehetőséget tudnánk nyújtani, hogy 

egy ténylegesen egy vállalkozás települjön ide a városunkba pályázati támogatással. Én azt 

gondolom, hogy meg kell szereznünk ezeket a támogatásokat annak érdekében, hogy a 

városunk előre tudjon lépni és plusz vállalkozásokat tudjunk Bicskére hozni. Képviselő 

asszony! 

 

Igari Léna: azon túlmenően, hogy ez az épület lehetőséget, tehát kap rá az önkormányzat, hogy 

megújuljon az épület, van-e valamilyen más, tehát előre láthatólag van-e az önkormányzatnak 

egyéb más terve arra, hogy ide valóban vállalkozások is jöjjenek.  

 

Pálffy Károly: a lehetőségei önkormányzatunknak képviselő asszony, illetve képviselőtársaim 

előtt is ismertek, hogy sajnos önkormányzati ingatlannal eléggé rosszul állunk, míg vannak 

érdeklődő vállalkozások, amíg önkormányzati infrastruktúrával ellátott területet 

önkormányzatunk nem tud biztosítani, nagyon nehéz bármelyik vállalkozást is a városban 
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letelepíteni. De ahogy már a beszámoló a két ülés közötti napirendi pontnál is jeleztem, a 

jelenlegi vállalkozásoknál is vannak előre mutató és fejlesztést előre irányuló célkitűzések, 

illetve kezdeményezések. Egyrészt plusz munkahelyek teremtése érdekében, illetve a további 

termelési lehetőségeinek a bővítésére. Keressük ezeket a lehetőségeket, illetve ezért is adtunk 

be egy pályázatot szintén a Területi Operatív Program keretében, ha emlékszik képviselő 

asszony, a régi állatvásártér, illetve a területén egy ipari park létesítésére, ahol az infrastruktúrát 

tudnánk építeni annak érdekében, hogy utána ott vállalkozások tudjanak ott megfelelően 

letelepedni. 

 

Igari Léna: értem. Köszönöm.  

 

Pálffy Károly: képviselő asszonynak adnám meg a szót.  

 

Sulyokné Guba Judit: köszönöm szépen polgármester úr. Azt szeretném megkérdezni, hogy 

itt az Ady Endre utca 4. szám alatti ingatlanról beszélünk, ami a városközpontban van. Most a 

pályázati kiírásban, tehát én olvasom, hogy fent is kell tartania az inkubátorműködést, hogy 

van-e erre valami időintervallum a pályázaton belül, tehát hogy 5 évig, 10 évig? Illetve ez egy 

viszonylag nagy terület lenne, hogy kiköti-e a pályázat, hogy csak inkubátorházként működhet 

vagy esetleg az önkormányzat, tekintettel arra, hogy a központban van az épület, egyéb 

szolgáltatásokat is odadelegálhat?  

 

Pálffy Károly: mindenféleképpen. A pályázati terület az elhangzott, hogy az az alsó szint. Ezt 

a fenntartási időszakban, 5 éves fenntartási időszakban ezt inkubátorházként kell ilyen 

szempontból kiadni az induló vállalkozások számára. A fölötte lévő területtel, mivel az nem 

pályázati pénzből finanszírozott, azt, az az önerőből finanszírozott, azt az önkormányzat 

fordíthatja más feladat ellátására is.  

 

Sulyokné Guba Judit: köszönöm. 

 

Pálffy Károly: képviselő úrnak adnám meg a szót.  

 

Bárányos József: köszönöm szépen. Én tisztelettel kérem a képviselőtársaimat, hogy 

támogassák ezt a projektet. Ebben lehívható 125 millió Ft, és ehhez 25 millió Ft önerővel egy 

nagyon komoly infrastrukturális fejlesztést hajthatunk végre az egyik legpreferáltabb részén a 

városunknak, egy nagyméretű, de lepusztult épületünkön. Amint azt polgármester úr elmondta, 

nem szeretném ismételni, tehát maga a pályázathoz kapcsolódó tevékenység ugye ez a 

földszintit érintené, tehát az emeletet akár bérlakások, akár egyéb ügyben továbbra is tudjuk 

hasznosítani. Természetesen a fenntartási időszak az vonatkozik ránk, tehát 5 évig ezt 

mindenképpen ezt a tevékenységet ezt fönn kell tartani. Az, hogy most tudunk-e idehozni 

vállalkozásokat? Higgyék meg, hogy a képviselő-testületnek a, meggyőződésem, hogy az egész 

képviselő-testület azon dolgozik, hogy folyamatosan érkezzenek vállalkozások Bicskére. De ez 

a legnehezebb folyamat. Ha csak két-három kezdő vállalkozásnak tudunk segítséget nyújtani 

úgy, hogy közben egy értékes ingatlanunk is megújulhat, én azt gondolom, hogy ez 

semmiképpen sem politikai döntés, tehát én meleg szívvel ajánlom önöknek, hogy ezt 

támogassák. Köszönöm szépen. 

 

Pálffy Károly: köszönöm. Doktor úr! 

 

Dr. Bourgla Ossamah: köszönöm szépen polgármester úr. Tehát mielőtt személyeskedésre 

került volna a sor, csak azt szerettük volna tudni, hogy ez az inkubátorház milyen formában fog 
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tudni hozzájárulni a jelenleg működő vállalkozások, illetve a jövőbeli vállalkozásoknak a 

működéséhez. Erre vonatkozott a kérdés. Egy teljesen ártatlan, jó indulatú és tényleg érdeklődő 

kérdés volt, semmi több. Természetesen, hogy támogatni fogjuk. Természetesen örülünk neki, 

hogyha megújul egy épület a városban. Csak magát a gondolatot szerettük volna megérteni. 

Ennyi volt részünkről. Köszönöm szépen. 

 

Pálffy Károly: képviselő asszony! 

 

Igari Léna: igen. Köszönöm a szót. Én még mindezek mellett, hogy az nyilván öröm mindenki 

számára, hogyha egy még egy újabb épület megújulásra kerülhet. Bicskén azért az is tény, hogy 

egy olyan épületet szándékozik lebontatni az önkormányzat, illetve a kisajátítását elindítani, 

ahol már vannak működő vállalkozások. Tehát hogy kicsit ez a dolog ez számomra visszás. 

Disszonáns. 

 

Pálffy Károly: kérném képviselő asszonyt, hogy a dolgokat ilyen szempontból ne keverjük 

össze. Ott már a döntés megszületett.  

Nem látok több jelentkezőt, akkor kérném, hogy szavazzunk. Aki támogatja a határozati 

javaslatot, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

173/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt TOP-1.1.2-16 

jelű pályázaton való részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a TOP-1.1.2-16 jelű, „Inkubátorházak fejlesztése” pályázaton a Bicske, Ady E. u. 4., 

átépítésével, felújításával, korszerűsítésével indulni kíván, 

 

2. a pályázati cél megvalósítása érdekében 24.178.000,- Ft önerőt biztosít a 2017. évi 

költségvetésben az alábbiak szerint: 

• Bölcsőde felújítás sor terhére     21.000.000,- Ft 

• Tervezési feladatok, pályázatok előkészítése sor terhére    3.178.000,- Ft 

 

3. Fenti cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a pályázat benyújtására, valamint a megvalósítás érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  polgármester 
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34. Napirendi pont 

TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való részvételről  

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk a TOP-5.3.1-16 a helyi identitás és kohézió 

erősítése elnevezésű pályázaton való részvételről szóló előterjesztés. Magyarország Kormánya 

pályázati felhívást tett közzé a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- 

és cselekvőképességének fejlesztése érdekében. A részletes pályázati felhívást az előterjesztés 

tartalmazza. A pályázaton elnyerhető támogatás 30-60 millió Ft, intenzitása 100%-os. (A 

rendelkezésre álló megyei keret 595 millió Ft). Javaslom, hogy önkormányzatunk induljon ezen 

a pályázaton. Tekintettel arra, hogy igen összetett pályázatról van szó, ezért a pályázat 

előkészítését a szükséges megalapozó dokumentumok elkészítésével pályázatíró cég 

megbízását javaslom erre alkalmazni. Megnyitnám a napirend felett a vitát. És képviselő úrnak 

meg is adom a szót.  

 

Bárányos József: nagyon szépen köszönöm. Elnézést kérek a Humánerőforrások Bizottsága 

elől itt elvettem a szót, mert látom, hogy ők is fűztek észrevételt.  

 

Sulyokné Guba Judit: mindjárt vissza fogom szerezni.  

 

Bárányos József: az ilyen típusú pályázatoknak egy sajátossága, hogy bizonyos értelemben 

nehezebb őket kitalálni, aztán meg megvalósítani, mint mondjuk egy infrastrukturálist. Hiszen 

ott kijelölünk egy ingatlant, felépítünk rá egy épületet valamilyen céllal és onnantól kezdve 

gyakorlatilag ez, ha megvalósult, akkor működik. Ilyen programoknál mindig nehéz az, hogy 

tényleg mit rakjunk bele. Ugye nyilván ez nem a mi bizottságunknak lesz elsősorban a feladata, 

hanem majd a Humánerőforrások Bizottságának lesz ez a munkája. Ugyanakkor mi egy 

javaslattal élünk feléjük, éspedig, hogy a kiegészítő tevékenységek között, tehát önállóan nem 

támogatható módon, de a kiegészítő tevékenységek között szerepel a partnerség, mint 

támogatási lehetőség. És azzal a javaslattal élünk és kérjük önöket, hogy ezt fogadják be, hogy 

itt a partnerség alatt nemcsak Bicske város területén élő civil közösségek, egyéb szervezeteket 

értsük, hanem a testvértelepüléseinket is, kortól és programtól függetlenül. Tehát amennyiben 

erre a pályázatíró lehetőséget lát, akkor az lenne a Gazdálkodási Bizottságnak a kérése, hogy a 

külkapcsolataink partnerségének a fejlesztése, mint fontos kiegészítő programpont kerüljön 

bele a pályázat anyagába. Köszönöm a szót, polgármester úr. 

 

Pálffy Károly: köszönöm szépen. Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta, képviselő asszony. 

 

Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen. Akkor most visszaveszem a szót. Tehát itt ugye a 

TOP-nak a célkitűzéseivel összhangban levő területek azok, amelyekre lehet pályázni, tehát 

témákat, mint a történelmi, kulturális vagy természeti értékek, a társadalmi együttélés, az 

összetartozás, fenntarthatóság, újgazdaság stb. De ezt a pályázatot úgy kell elképzelni, ezt a 

bizottsági ülésen elég jól átbeszéltük jegyző úrral, ez egy ilyen mix. Tehát nem lehet ebből a 

halmazból egyvalami témát kiemelni, és akkor arra írni a pályázatot, hanem gyakorlatilag 

minden egyes terület meg kell, hogy jelenjen. Tehát ez egy ilyen kombinált pályázat. Mi azt 

javasoltuk, így aztán arra jutottunk, hogy azért amennyiben lehetőség van, akkor azt a 

történelmi és kulturális vonalat ezt próbáljuk meg megjeleníteni. És hát akkor értelemszerűen 

ezt a partnerséget is, amennyiben a külhoni partnerség is ebbe beletartozik. Köszönöm szépen.  

 

Pálffy Károly: köszönöm szépen. Képviselő asszonynak adnám meg a szót.  
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Igari Léna: köszönöm. Az én kérdésem az lenne, hogy ez gyakorlati módon, hogy fog 

megvalósulni a város életében. Milyen porfitot fog, tehát nyilván nem pénzügyileg, hanem 

szellemi, erkölcsi, nem tudom, kulturális értelemben milyen profitot fog tudni realizálni. 

Rendezvényekben fog-e megmutatkozni? Vagy milyen területeken fogjuk ennek a hasznát 

látni? 

 

Pálffy Károly: rendezvényekben, programok szervezésében, illetve a közösségi 

civilszervezeteinknek a megerősítését szeretnénk ezáltal előidézni.  

 

Igari Léna: tehát tulajdonképpen megpályázunk egy bizonyos nagy összegű támogatást, 

amihez tulajdonképpen el fog készülni egy tanulmány.  

 

Pálffy Károly: így van. 

 

Igari Léna: és azon kívül lesz-e bármilyen más kézzel fogható haszna a város szempontjából? 

Mert tanulmányból több készült már az elmúlt időszakban, aminek nem láttuk hasznát. 

 

Pálffy Károly: miből? Minek nem láttuk hasznát? 

 

Igari Léna: tanulmányokból.  

 

Bárányos József: teljesen fals, amit mond.  

 

Pálffy Károly: abszolút.  

 

Bárányos József: elnézést kérek. Azt hiszem, hogy félre tetszett érteni képviselő asszony a 

pályázatot. Használhatjuk a tanulmány kifejezést, de inkább egy pályázati dokumentációról 

beszélünk, amelyben pontosan programról programra meg kell írni azokat a közösségi akciókat, 

tevékenységeket, eseményeket, programokat, amelyeknek a támogatását mi kérjük. Ezek ugye 

kulturális, történelmi és egyéb attitűd szempontjából. Azt hittem, bocsásson meg, én teljesen 

értem, érzem, hogy miről szól ez a pályázat. Mondjuk kulturális értékként bevonjuk a külföldön 

élő magyar testvértelepüléseinket és egy közös identitáserősítő, közös kulturális alapokon 

nyugvó programot szervezünk számukra, például mondjuk egy zenei fesztivált, hogy csak egy 

példát mondjak. De számtalan lehetősége van itt az ötletelésnek. De továbbra is fenntartanám, 

hogy ez nem a Gazdálkodási Bizottságnak a feladata lenne elsősorban. Természetesen 

meggyőződésem, hogy minden képviselő ehhez hozzá tudná tenni. És nemcsak a 

civilszervezetek, nemcsak az intézmények, hanem adott esetben, meggyőződésem, hogy akár 

az egyházak is. Köszönöm szépen, polgármester úr.  

 

Pálffy Károly: képviselő asszony. 

 

Igari Léna: jó, tehát akkor, amikor a térségi együttműködések vagy nem tudom melyik 

elnevezésű pályázatot nyerte meg a város, tulajdonképpen abban is olyan rendezvények lettek 

megszervezve, vagy hát annak a címén.  

 

Pálffy Károly: adtunk be pályázatot.  

 

Igari Léna: adtunk be pályázatot, igen. Például retro véradás volt benne elszámolva. Én azt, 

akkor, ha valóban hasznos és a város számára értékes rendezvények kerülhetnek 
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megszervezésre, az nyilván egy pozitív dolog, de csak hogy azért, hogy egy újabb tanulmány 

elkészüljön. 

 

Pálffy Károly: nem a tanulmány, képviselő asszony, bocsánat. Itt nem a tanulmánygyártás 

úgymond, ahogy ön fogalmaz, az önkormányzatnak a célja, hanem az, hogy lehetőségeket 

hozzunk a városba, hogy a bicskeieknek lehetőségeket nyújtsunk egyrészt a helyi identitás 

erősítése érdekében, a különböző kulturális programokon való részvételre. Nem 

tanulmánygyártásról van szó. Számomra az is ilyen szempontból eléggé érthetetlenül állok 

előtte, hogy mit lehet azon nem érteni, hogy ahhoz, hogy benyújtsunk egy pályázatot, amiben 

összefoglaljuk azt, hogy mit szeretnénk megvalósítani, azon mit kell vitatkozni. Szavazásra 

tenném fel a kérdést, aki támogatja az előterjesztést, az kérem, hogy jelezze. Egyhangúlag 

elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

174/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való 

részvételről 

 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió 

erősítése elnevezésű pályázaton részt kíván venni, ezért a pályázat előkészítésével és a 

szükséges megalapozó dokumentumok elkészítésével megbízza a InnoSignio Kft -t (2471 

Baracska, Aradi u. 8/A; Asz: 24921381-2-07), az árajánlatában szereplő bruttó 2.857.500,- Ft 

vállalási áron. 

A képviselő-testület a pályázat sikeres lebonyolítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 

a szükséges jognyilatkozatok, kötelezettségvállalások aláírására. 

A képviselő-testület a pályázati anyag összeállításakor a pályázat célkitűzéseként a történelmi, 

kulturális vonalat és a partnerségre - különös tekintettel testvértelepüléseinkre – jelöli meg. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

35. Napirendi pont 

Nyári táborozó gyerekek térítésmentes uszodahasználatáról 

 

Pálffy Károly: következő napirendi pontunk, nyári táborozó gyermekek térítésmentes 

uszodahasználatáról szóló előterjesztés. Az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi 

Művelődési Központ hagyományaihoz híven idén is megrendezi a nyári táborait, a Korong 
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Matyi kézműves és a Huncutka mesetábort. Ezen táborok alkalmával szeretnék a gyermekeket 

elvinni az uszodába. Ehhez kérik, hogy ingyenesen biztosítsuk a megjelölt időpontban a 

gyermekek részére az ingyenes uszodahasználatot. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem 

látok jelentkezőt. Kérném, hogy szavazzanak, aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, hogy 

jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

175/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Nyári táborozó gyerekek térítésmentes uszodahasználatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. térítésmentesen uszodahasználatot biztosít a Bicskei Tanuszodában  

a Korong Matyi kézműves tábornak, illetve Huncutka mesetábornak az alábbi  

időpontokban,  

 

 

 

 

 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes uszodahasználati szerződések aláírására. 

 

Határidő:  2017. június 29. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

 

36. Napirendi pont 

Képviselői bejelentések 

 

Pálffy Károly: és ezzel végére értünk a nyílt ülés napirendi pontjainak, képviselői bejelentések 

következhetnek. Képviselőtársaimé a szó. Képviselő úr jelentkezett először.  

 

Heltai Zsolt: három dologgal kapcsolatosan rabolnám a testület drága idejét. Az egyik, hogy 

megkeresett engem egy helyi lakos, aki érintett a bicikli útvonallal kapcsolatos 

földvásárlásokban. Az állítása szerint polgármester úrral több, mint egy hónapja folytatott egy 

megbeszélést, ahol a Soós Attila is jelen volt. Ez egy csütörtöki napra esett. Marton úr 

egyébként, hogyha ez segít. Csütörtöki napon polgármester úr megígérte, hogy jövő hét 

2017. június 19. 14:00-15:00 1 óra 

2017. június 22. 14:00-15:00 1 óra 

2017. június 26. 14:00-15:00 1 óra 

2017. június 29. 14:00-15:00 1 óra 
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szerdára kezében lesz az adásvételi szerződés. Sem az adásvételi szerződés, sem ennek az 

anyagi ellentételezése nem érkezett meg az úrhoz. Viszont eltelt egy hónap és a munkagépek 

még dolgoznak a területén. Ez nem profi. Semmiféleképpen. Ha egy polgármester ilyen ígéretet 

tesz a választóinak, ha nem is tudja ezt megtartani, van olyan, hogy olyan ígéretet tesz az ember, 

hogy esetleg önhibáján kívül nem tud megtartani. De az elmúlt több, mint négy hétben talán 

megkereshette volna az urat. Az úrnak kellett fölvennie az önkormányzattal a kapcsolatot 

egyébként, hogy most mi van. Úgy tudom, hogy egyébként kapott valamilyen időpontot, hogy 

majd leülnek és megbeszélik, de ebben nem vagyok száz százalékig biztos. Ez az egyik. 

 

A napokban kezembe kaptam a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzatunk meghívóját a 

Trianoni megemlékezésre. Itt szeretném jelezni, sajnos nem tud alapszervezetünk részt venni, 

pontosan a szerencsétlen időválasztás miatt, mert nem tudom, hogy tudják-e, de ugye munkából 

élnek az emberek. Tudom, hogy nagyon szépen felvezette itt, hogy egyébként milyen jogi 

lehetőségei vannak a munkavállalónak a munkáltatójával szemben, hogy kötelezően elengedje, 

csak hát ez nem a realitásokat, nem az életszerűséget mutatja, polgármester úr. Én elhiszem, 

hogy ön a civil-, versenyszférában még nem nagyon mérettette meg magát. Ajánlanám 

egyébként, próbálja majd meg. Ott hétről hétre, esetleg az önök adhoc módon összehívott 

rendkívüli üléseire leegyeztetni. Hát persze, hogyha valaki mondjuk szöget egyenesít, azt tudják 

nélkülözni, de ha kicsit magasabb beosztásban dolgozik, azt már nem. Pontosan ezért nem 

tudunk sajnos részt venni ezen a - nem is értem egyébként - ezt a 8.15 perces kezdést. Az jön 

le nekem, hogy a Fidesz teljesen elzárkózik mostmár a dolgozó rétegtől és csak a 

nyugdíjasokkal szeretne együtt megemlékezni. Mert nem értem, hogy kire számít 8.15 perckor 

Bicske város, hogy ki tud megjelenni, mert én úgy tudom, hogy a Trianoni emléknap az nem 

munkaszüneti nap. Nem tudom, ha az lett menetközben, akkor javítsanak ki és akkor 

természetesen elnézést kérek a felvetésemért.  

 

A harmadik dolog az egy személyesebb hangvételű dolog. Én feltettem önnek egy kérdést 

áprilisi testületi ülésen, amire ön nagyon jópofának akart lenni, ami nem igazán sikerült, úgy 

válaszolt, hogy „boldog új évet képviselő”. Emlékszik erre?  

 

Pálffy Károly: én teljesen emlékszem.  

 

Heltai Zsolt: és közölte, hogy azért szeretne boldog új évet kívánni, merthogy én a 2017-es 

évben nem látogattam még meg a testületi ülést. Így van? Tehát akkor erre a 2017. január 25-i 

jegyzőkönyv bizonyítja az ön hazug állítását, mert a nevem ott szerepel a jegyzőkönyvben. 

Azaz ön nem mondott igazat, hazug módon megvádolt és próbálta ellehetetleníteni a munkámat 

és olyan jellemtelen módon tette ezt, hogy a szót se adta vissza. Mert én akkor is meg tudtam 

volna magamat védeni. Meg kellett várnom, hogy elteljen egy hónap, hogy visszadobhassam 

ezt a labdát önnek. Aztán úgy gondoltam, hogyha ennek a jó bicskei polgármesternek ilyen 

nehezére esik az igazmondás, megnézem még egy-két jegyzőkönyvben, hogy keveredik-e 

önellentmondásba saját állításaival polgármester úr. És hát láss csodát, igen. Itt is ugye a hazug 

ember és a sánta kutya esete áll fönn. A közmeghallgatáson ön azt állította a 

kandeláberprojekttel kapcsolatosan, hogy megvizsgálták a beérkezett, az általam beküldött 

ajánlatokat és abban problémákat, garanciális problémákat fedeztek fel. Így volt ez 

polgármester úr? Csak azért kérdezek rá, mert a következő testületi ülésen ugyanebben a 

témában azt állítja, de tudom is idézni pontosan, hogyha gondolja, hogy idejük sem volt a 

közmeghallgatásig elolvasni ezeket az anyagokat. Mind a kettő az ön szavai, tehát nem én adom 

az ön szájába ezeket a dolgokat. És még egy utolsó kis dolog, hogy ugyanebben a mondatában 

úgy zárja le, hogy azt kéri, hogy ezt a vitát jelenleg zárják le és ígéri, hogy az előterjesztés 

ténylegesen visszakerül a polgármesteri hivatal, vagyis hát a testület asztalára. Összefoglalva a 



49 

dolgokat kicsit nehezére esik úgy látom polgármester úrnak az igazmondás. Jegyző urat meg is 

kérdezném, hogyha mondjuk valaki nagy nyilvánosság előtt hazugsággal próbál meg hitelt 

rontani, az ugye jogi kifejezés, én azt gondolom, hogyha ez így jegyzőkönyvileg van 

alátámasztva, akkor ezt minden bíróságnak el kellene fogadnia, ha én is ugyanolyan lennék, 

mint polgármester úr, aki ugyanebben a beszédében fenyegetett meg engem, hogy jogi 

lépéseket fontolgat egyébként, ezt is a közmeghallgatás után. Én nem várok el öntől egyébként 

azt, hogy tőlem elnézést kérjen, mert egy Fideszes polgármester, hát most hazudott, hát ennyi. 

De a választói, a választói. Akire ön egyébként nagyon büszkén verte a mellét, hogy 4 évente 

döntenek és önt találták egyébként a legalkalmasabbnak. Hát a választóitól talán, talán 

bocsánatot kellene kérnie, mert hogyha tájékozatlanság vezette oda, hogy ilyen hazugság 

alakult ki belőle, akkor, akkor az is az ön hibája. Mert egy polgármester ne legyen tájékozatlan. 

Egy polgármester egy képviselővel szemben ilyen arrogáns retorikát akar alkalmazni, akkor 

legyen kutya kötelessége, vegye a jegyzőkönyveket, olvassa el és hogyha azt találja benne, 

akkor vádoljon meg, de sajnos ez, avval is zárnám, hogy a hazug embert előbb utolérik, mint a 

sánta kutyát. Köszönöm.  

 

Pálffy Károly: köszönöm képviselő úr. Bocsánat, remélem akkor, hogy mondjam, a múltkor 

is már eléggé ilyen cirkuszi jelenethez hasonlított az előadása, amit szintén most hasonlóan 

folytatott. Képviselő úr, ez a showmankedés ez úgy látszik most ez lett a JOBBIK-nak a 

kártyája, amit hirtelen előhúztak egy fiókból, hogy ezzel próbálnak úgymond jópofának tűnni. 

A hazugságokat én visszautasítom.  

 

Heltai Zsolt: saját maga állítja a jegyzőkönyvben. 

 

Pálffy Károly: nem. Én hazugnak senkit nem neveztem.  

 

Heltai Zsolt: nem. Én nevezem magát.  

 

Pálffy Károly: jó. Értem. Ha tévedek, akkor én elnézést szoktam kérni. Én az előző 

alkalommal, amikor képviselő úrnak boldog új évet kívántam, akkor ténylegesen úgy 

emlékeztem, hogy képviselő úr nem volt még képviselő-testületi ülésen. Elnézést kérek, hogyha 

volt. A hazugságok, illetve hogy mondjam, azt visszautasítom. Nem szoktam felelőtlenül 

ígérgetni, mint ahogy képviselő úr gondolja, illetve hát inkább úgy fogalmaznék, hogy hazug 

színben próbál feltűntetni. Elképzelhető az, hogy van ténylegesen olyan ígéret valakinek, amit 

az ember nem tud tartani. De ahogy most öntől is ahogy bocsánatot kértem, én mindenkitől 

bocsánatot szoktam kérni. És nem mondtam olyat én azt gondolom, hogy valakit én rossz 

színben tűntettem föl. Ezt vissza is utasítom. Én most fordítva tehetném most meg ugyanezt 

képviselő úrral. És azt viszont jelezni szeretném, hogy az időkerete lejárt képviselő úr.  

 

Heltai Zsolt: de nem kaptam választ. Nem kaptam választ a Trianoni emléknapra. 

 

Pálffy Károly: képviselő úr nem kapott szót.  

 

Heltai Zsolt: meg választ sem. 

 

Pálffy Károly: képviselő úr nem kapott szót.  

 

Heltai Zsolt: azt gondolom, hogy ez a kutyakomédia, az tényleg igaza van a doktor úrnak, 

nagyon-nagyon nehéz asszisztálni. Viszontlátásra. 
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Pálffy Károly: viszontlátásra. Én sajnálom képviselő urat, hogy azt gondolja, hogy így lehet 

intézni a dolgokat.  

 

Heltai Zsolt: polgármester úr, a hazugság az hazugság, ha fideszes polgármester követi el, ha 

az utca embere, akkor is. Köszönöm. Viszontlátásra.  

 

Heltai Zsolt képviselő 10.30-kor távozik a képviselő-testület üléséről. 

 

Pálffy Károly: képviselő asszony. 

 

Sulyokné Guba Judit: köszönöm szépen. Nem is tudom, hogy kezdjem. Van egy rossz irány 

mostmár így a képviselő-testületi ülések óta, itt az elmúlt, nem tudom 3-4 képviselő-testületi 

ülésen. Egyszerűen jó lenne derűsebb légkörben dolgozni. Tehát ez az ügyek szempontjából is 

nagyon fontos lenne, amiket képviselünk, meg egyáltalán nem gondolom, hogy és tényleg 

minden egyes képviselőtagot kérem, hogy az lebegjen a szeme előtt, tehát nem biztos, hogy a 

nézők erre kíváncsiak. Köszönöm szépen, úgyhogy jó munkát magunknak.  

 

Pálffy Károly: alpolgármester asszonynak adnám meg a szót. 

 

Bálint Istvánné: köszönöm szépen. Én csak csatlakozni tudok Jutka felvetéséhez, a 

Humánerőforrások Bizottságának elnökéhez, elnökének felvetéséhez. Én azt gondolom, hogy 

a politikai csatározásoknak nem színtere egy képviselő-testületi ülés. A konstruktív 

együttműködés az arról szól, hogy megvitatjuk az előttünk lévő anyagokat, pro és kontra 

megfogalmazzuk a véleményeinket és megpróbáljuk a lakosságnak az érdekeit olyan formában 

képviselni, amilyen formában erre bennünket felhatalmaztak. Az emberek követhetnek el hibát. 

Lehetnek olyan cselekedetei, amik nem mindenkinek a nézeteivel, értékrendjeivel, politikai 

nézeteivel egyezhetnek, de én ugyanezt kérem a képviselőtársaimtól, akár a frakció tagjaitól, 

akár a listáról bejutott ellenzéki képviselőktől, hogy próbáljanak meg a lakosság érdekeiben 

együttműködni, legyen az testületi ülés vagy legyen az bizottsági ülés. Köszönöm szépen. 

Ennyit szerettem volna.  

 

Pálffy Károly: köszönöm. Képviselő asszonynak adnám meg a szót. 

 

Igari Léna: köszönöm szépen. Igazából pontosan azért kezdtünk bele a képviselői munkába, 

mert úgy gondoljuk, hogy mi a választópolgárainkat vagyunk kötelesek képviselni. Amiben 

időnként hát úgy érezzük, hogy nem annyira kapunk megfelelő teret, de ez megint csak 

szubjektív megérzés valószínűleg. Viszont én most szeretnék egy olyan felvetést 

megfogalmazni ami választópolgárainktól érkezett, mégpedig a Helyi Építési Szabályzattal 

kapcsolatos. A bicskei Előhegyen élőknek az érdekeiben szeretnék felszólalni. Nagyon sokan 

élnek úgy abban a körzetben zártkerti ingatlanban, hogy életvitelszerűen ott élnek. És a 

kormányrendelet lehetővé teszi azt, hogy ott lakóingatlan épülhessen, de a Helyi Építési 

Szabályzat ezt nem teszi lehetővé. Mindaddig amíg a, jó köszönöm, már látom a jelzést, tehát 

hogy az a felvetés érkezett hozzám, hogy a képviselő-testület elé tárjam azt a kérést, hogy 

módosítsuk olyan módon a Helyi Építési Szabályzatot, hogy a külterületeken is lehessen, illetve 

a zártkerti művelés alól kivont területeken lehessen lakóingatlanra építési engedélyt kapni.  

 

Pálffy Károly: jegyző úrnak adnám meg a szót.  

 

Fritz Gábor: köszönöm szépen. Ugye zártkerti ingatlan esetében az vagy présház, vagy pince 

vagy egyéb nem lakás céljára alkalmas ingatlan, ezért nem lehet ott életvitelszerűen tartózkodni. 
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Tehát bejelentkezni be lehet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló törvény alapján, azonban a présházból lakóingatlan nem lesz soha. Köszönöm. 

 

Igari Léna: de hogyha oda építési engedélyt kér?  

 

Pálffy Károly: lakóépületre nem tud kapni a szabályzatok alapján és ez nemcsak a Helyi 

Építési Szabályzat.  

 

Igari Léna: a CSOK-rendelet lehetővé teszi ezt, nem? Hogy külterületen építsen lakóingatlant. 

 

Pálffy Károly: én nem hallottam olyanról, hogy ott azt igénybe lehetne venni. De utána fogunk 

nézni mindenféleképpen. De ilyen szempontból, tessék? 

 

Igari Léna: hozzám ez a megkeresés érkezett. Mondom hozzám ez a megkeresés érkezett, én, 

amit lehet azt megteszem.  

 

Pálffy Károly: utánanézünk. Én nem tudom. Egyébként nagyon sok olyan vonatkozása van 

ezeknek a lehetőségeknek - amit én azt gondolom - jelen pillanatban az önkormányzatunk nem 

tud vállalni sem, mert abban a pillanatban ott a teljes közművesítéstől elkezdve minden egyes 

infrastruktúra kiépítését azt az építkezések előtt biztosítanunk kellene. Én erre a lehetőséget 

nem látom. És nem azért, mert nem szeretném, hogy a zártkerti ingatlanokban lehessen 

mondjuk vezetékes ivóvíz vagy csatornaszolgáltatás vagy aszfaltozott út, hanem az 

önkormányzatnak a lehetőségei nem engedik meg. Amilyen lehetőségek vannak azokat mindet 

igyekszünk megragadni. Ugye most ebből az egyik lehetőség, hogy az I. dűlőbe egy kerékpárút 

kapcsán szilárd útburkolat kerül kiépítésre. Hogyha nyer az önkormányzatunk által a II. dűlőre 

beadott kerékpárút pályázat, akkor ott is már aszfaltozott utat tudunk megcsinálni az ottani 

tulajdonosok számára. Én azt gondolom, hogy a lehetőségeket vizsgáljuk és keressük, hogy 

mikkel tudunk ott komfortosabb körülményeket kialakítani. De bizonyos szabályokat mi sem 

tudunk felülírni. Képviselő asszonynak adnám meg a szót. 

 

Ivanics Imréné: én a képviselőségem elejétől kezdve foglalkozom ezzel a problémával, hogy 

nagyon sokan laknak, vagy költöznek ki a zártkertekbe. Most azt tudni kell, hogy egy 

zártkertben meg van határozva, hogy gazdasági épület építhető pihenőszobával, az is meg van 

határozva, hogy csak mekkora lehet. Tehát tulajdonképpen lakóházra senki nem kaphat ott 

engedélyt. A másik dolog az, hogy mégis bejelentkeznek ugye életvitelükből vagy bármiből 

adódóan sokan oda. Na most az, hogyha valaki kiköltözik egy ilyen zártkertbe, tudja, hogy hova 

költözik ki. Tehát azért ezzel számolni kell, hogy ott nyilván nem annyi egy telek értéke, mint 

a belterületen. A másik pedig az, hogy ez nagyon nagy probléma szerintem. Bicske egy 

mezőváros, itt gazdálkodó emberek is vannak, akiknél problémás az, hogy együtt kell élni úgy, 

hogy valaki életvitelszerűen állandóan ott tartózkodik vagy valaki a rendeltetésnek 

megfelelően, mert ugye ez egy szőlő- és gyümölcstermesztésre kijelölt terület úgy tudom, 

Bicske környékén. Tehát ebből már gondok adódnak. Tehát ezt valóban valahogyan meg 

kellene oldani ezt az anomáliát, de hivatalosan nem kérhet senki oda olyan építési engedélyt. 

Köszönöm szépen. 

 

Pálffy Károly: köszönöm szépen. Képviselő úrnak adnám meg a szót. 

 

Bárányos József: köszönöm. Nem bírom megállni, hogy ne reagáljak. Tehát én azért nem 

vagyok annyira borúlátó. Tehát én azt látom, hogy itt van most előttünk 37 darab előterjesztés. 

A 37 darabot, ha megnézzük, ennek a 95%-át pártállástól függetlenül a képviselők támogatják. 
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Tehát én azt gondolom, hogy szakmai oldalról közelítjük meg együttesen a kérdést. És van 

néhány dolog, amit meg tudomásul kell venni, hogy egy ellenzék nem fog támogatni. Általában 

nem szokta támogatni a költségvetések elfogadását vagy azok módosítását, és nem szokta 

elfogadni a zárszámadást. Ugyan ezt soha nem értettem meg az elmúlt 12 év alatt, hogy 

mondjuk egy technikai jellegű költségvetésmódosítást miért nem lehet támogatni, de legyen 

meg ez az előjoga az ellenzéknek természetszerűleg, hogy azt támogat, amit akar. Ezért 

mondom azt, hogy nem vagyok borúlátó. És szerintem ma is volt legalább 3-4 olyan napirend, 

amiről komoly szakmai megbeszélést folytattunk, itt például a pályázat kapcsán. Mindenki 

hozzá tudta tenni az elképzeléseit. Ez az egyik fele a dolognak. Szerintem ezt jól csináljuk. 

Amit nem jól csinálunk, az időnként a stílus. Tehát én azt gondolom, hogy megengedhetetlen 

és azt, azt, hogy mondjam, azt az embert értékeli, aki ilyen módon közelít meg egy másik 

embert, hogy mondjuk azt hazugnak nevezi. Aki már próbált egy több órás megbeszélést 

levezényelni, levezetni, én már nagyon sokszor csináltam, az tudja, hogy az milyen nehéz. Hogy 

mennyire megfeszített figyelemmel kell figyelni, pontosan kifejezni magunkat, az vesse rá az 

első követ, aki utána nem vét el egy olyan hibát esetlegesen, hogy ilyen jegyzőkönyvből 

kiragadott puszta mondatokat utána összehasonlítanak. Hát gondoljunk bele, hogy egy egyszerű 

névelővel vagy egy raggal, egy végződéssel, egy mondat ugye az értelmét megváltoztathatja. 

Nekem nem tisztem megvédeni a polgármesteremet, de méltatlannak tartom az ilyen jellegű 

hozzászólásokat. És nagyon sajnálom, hogy képviselő úr fölhúzta az orrát és elment, mert akkor 

most hallhatta volna, amit neki címezek, bántás nélkül, képviselőtársaként. Én mindenkit 

tisztelettel arra kérek, beleértve magamat is, hogy próbáljunk ettől tartózkodni. És igen is van 

alapja a szakmai megbeszéléseknek és szerintem nagyon kevés az a politikai döntés, amelyben 

biztosan nem fogunk egyetérteni. És sajnos van egy tény, hogy általában egy képviselő-

testületben mindig van egy többség és mindig van egy kisebbség. Nyilván kisebbségben 

politizálni lényegesen nehezebb bizonyos szempontból, ugyanakkor bizonyos szempontból 

meg könnyebb, mert ugye a felelősség is azért kisebb, hiszen a választók nem önöket fogják 

majd 5 év múlva számon kérni, hanem minket, a többséget képviselőket. De én a magam 

részéről semmi esetben sem zárkóznék el semmifajta ellenzéki kezdeményezés elől. Ezt itt a 

nagy TV-nyilvánossága előtt ki merem jelenteni. Köszönöm szépen, hogy ezt meghallgatták és 

nem átlépve az időkeretemet szeretnék érdeklődni a kisállomás közlekedési helyzetéről. Ugye 

egy hónappal ezelőtt felvetettem. Tudom, hogy ez egy nehéz probléma ezt megoldani, 

ugyanakkor a helyi lakóknak továbbra is kérése az, hogy igyekezzünk megoldást találni. Tehát 

egy vészhelyzet esetén ne adj Isten egy mentő vagy egy tűzoltóautó a jelen parkolási viszonyok 

között képtelen lenne a temetőoldalról befordulni ebbe az utcába. Úgyhogy a Jókai utcai lakók 

kérését ismételten tolmácsolom jegyző úr, polgármester úr felé, hogy hatáskörükben tegyenek 

meg mindent ennek a helyzetnek a megoldására. Köszönöm a szót, polgármester úr. 

 

Pálffy Károly: alpolgármester asszonynak adnám át a szót. 

 

Bálint Istvánné: köszönöm szépen. Akkor válaszolnék is Bárányos József képviselőtársam 

felvetésére. A mai nap folyamán fog érkezni hozzám kapitány úr egy másik projekttel 

kapcsolatos megbeszélésre és vele tart a közlekedésért felelős kollégája is és én ezt fel fogom 

ott vetni, hogy akkor erre a kérdésünkre választ várunk és a mihamarabbi tájékoztatást meg 

fogjuk adni, hogy tudd a lakók fele ezt tolmácsolni, kommunikálni. És bízunk benne, hogy 

olyan álláspontot fog tudni képviselni, amit az önkormányzat rövid időn belül meg tud 

valósítani és a szükséges eszközök megvásárlása után ott a forgalmi rendet helyre fogjuk tudni 

állítani.  

 

Bárányos József: köszönöm szépen alpolgármester asszony. 
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Pálffy Károly: köszönöm. Én nem látok több jelentkezőt. Akkor a nyílt ülést bezárom. 

 

Pálffy Károly polgármester 10.40-kor bezárja képviselő-testület ülését. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 

 


