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Pálffy Károly: tisztelettel köszönti a Képviselő-testület 2017. évi közmeghallgatásán 

megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testület 8 fővel vesz részt, tehát 

határozatképes. Ismerteti, hogy a közmeghallgatás képviselő-testületi ülésnek felel meg, ezért 

szükséges a határozatképesség biztosítása. Tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselő-testület 

jelenlévő tagjaihoz kérdést intézhetnek. Ismerteti a Képviselő-testület SzMSz-ében a képviselő-

testületi ülésre vonatkozó szabályokat, mely szerint a napirend tárgyalása során az 

előterjesztőkhöz a képviselő-testület tagjainak két alkalommal, alkalmanként egy-egy perces 

időtartamban lehet kérdést intézni, illetve a kérdések elhangzását követően a megkérdezettnek 

ötperces időkerete van a válaszra. Ismerteti azt is, hogy az Mötv. alapján a Képviselő-testület 

évente legalább egyszer közmeghallgatást tart, amelyen a lakosság és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Az 

elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ 

kell küldeni. Ezért kéri a jelenlévőket, hogy amikor kérdést tesznek fel, mondják el a nevüket 

és lakcímüket. 

A közmeghallgatás elején tájékoztatni kívánja a tisztelt megjelenteket a Települési Arculati 

Kézikönyvről, melyről Lengyel Hunor nyújt bővebb ismertetést. Ezzel kapcsolatban lakossági 

fórum megtartására is sor került. 

Tájékoztatót kíván nyújtani a folyamatba lévő pályázatokról, melyet Kiss Anna a Műszaki iroda 

kolléganője mutat be.  

Ezt követően pedig a közterületen lévő veszélyes fák kérdéséről szeretné kikérni a lakosság 

véleményét. Elmondja, hogy ezzel kapcsolatban a képviselő-testület meghozta döntését, de a 

lakosság véleményére is kíváncsi.  

Felkéri Lengyel Hunort, adjon tájékoztatást a Települési Arculati Kézikönyvről.  

 

1. Tájékoztató a Települési Arculati Kézikönyvről 

Előadja: Lengyel Hunor 

 

Lengyel Hunor: köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a 2016. évi LXXIV. törvény 

alapján minden településnek Települési Arculati Kézikönyvet és rendeletet kell alkotnia. A 

kézikönyv tartalmazza azt, hogy a település hogyan szeretné megőrizni a település szépségét, 

értékeit, örökségeit a település egészére és részterületeire vonatkozóan egyaránt. A kézikönyv 

ajánlásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az építtetőnek és a tervezőnek mire kell 

odafigyelnie példaként említi az elhelyezést, méretet, tetőformát. Elmondja, hogy a HÉSz-ben 

(Helyi Építési Szabályzat) is megtalálhatók hasonló ajánlások, melyek a továbbiakban 

átkerülnek az arculati kézikönyvbe. Ebből következően a HÉSz és a Települési Arculati 

Kézikönyv és rendelet együtt fogják alkotni azokat az előírásokat, irányelveket, melyeknek a 

tervezőknek, illetve építtetőknek meg kell felelniük. A kézikönyvben megtekinthetők lesznek 

az adott településrészre vonatkozó szabályok, melyek az egységes arculat kialakítását és 

megtartását hivatottak segíteni.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 

kérdése a Települési Arculati Kézikönyvhöz. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért felkéri Kiss 

Annát adjon tájékoztatást a folyamatban lévő pályázatokról.  

 

 

2. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról 

Előadja: Kiss Anna 

 

Kiss Anna: köszönti a jelenlévőket. Bemutatja és ismerteti a Pályázatok 2017. elnevezésű 

diasort, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Németh Tibor képviselő 17.18-kor megérkezik a közmeghallgatásra, így a képviselő-

testület 9 fővel van jelen.  

 

 

Pálffy Károly: megköszöni az előadást és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a 

témához kapcsolódóan. Ismerteti, hogy a bemutatásra került diasor a honlapon elérhető lesz 

hamarosan. Elmondja, hogy amennyiben nincs kérdés, akkor a közterületen lévő veszélyes fák 

kérdésével kapcsolatosan kéri a lakosság véleményét.  

 

 

3. A közterületen lévő veszélyes fák kérdései 

Előadja: Pálffy Károly 

 

Pálffy Károly: ismerteti, hogy Bicske Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. 

október 25-i ülésén határozatot hozott a veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról.  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyfokú balesetveszélyre tekintettel a 

Prohászka utcában 8 db kiszáradt gesztenyefa kivágásához, valamint a kivágott fák pótlásához 

hozzájárul. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, 

de a közmeghallgatáson a lakosság véleményét kikéri a favágásokkal és azok pótlásával 

kapcsolatban. Ismerteti, hogy a testületi ülést megelőzően kértek a Prohászka utcában a 

katolikus plébánia, illetve a bíróság előtt lévő kiszáradt fák vizsgálatát. A szakértő véleménye 

szerint a fák erősen sérültek és kiszáradtak, a lehulló száraz ágak nagyfokú veszélyt jelentenek 

a gyalogosokra nézve. Ismerteti, hogy korábban több fát kellett már kivágni, mert bizonyos 

fákban odvak keletkeztek, melyekbe vadméhek költöztek és veszélyezt jelentettek az ott 

közlekedőkre, elsősorban a gyermekekre.  

Hangsúlyozza, hogy jelenleg a 8 db fára és azok pótlására vonatkozóan kéri, hogy mondja el a 

lakosság a véleményét. Ismerteti, hogy a szakértő a korai gömb juhart javasolja a pótlásra. 

Elmondja, hogy a közműszolgáltatókkal is egyeztetéseket kell folytatniuk a pótlások kapcsán.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Nincs hozzászólásra jelentkező, ezért megadja a szót lakosság részéről jelenlévő személyeknek 

és kéri, hogy amennyiben kérdésük van tegyék fel. 

 

 

4. Lakossági kérdések, javaslatok 

 

Czimbal Tiborné (Apponyi u. 2.): elsőként örömét fejezi ki, hogy Attila „hazakerült” és 

ezáltal többet fog Bicskén tartózkodni és többet fog látni a területéből. Bízik benne, hogy ez 

megkönnyíti majd az ő dolgát.  

- Köszöni, hogy a vízelvezető árok kitakarítása megtörtént, de egyúttal jelzi azt, hogy vannak 

olyan szakaszok, ahol a levágott növényzetnek a töve és a szára is benne maradt, melyek egy 

nagyobb eső esetén meg fogják fogni azt a zöld növényzetet, amit levágtak. Véleménye 

szerint várhatóan felfogja majd az áteresznél a rács, vagy ha átjut az út alatt, akkor az ott 

eltömődhet, és visszaduzzaszthatja a vizet.  

 

- Megkérdezi, hogy hogyan áll az Apponyi utcai járda kérdése. Elmondja, hogy az volt az 

ígéret, hogy térkőkészítő gépet vásárolnak. Megkérdezi, hogy ez megtörtént-e és mekkora a 

gép, mit csinál, hogy csinál, tudják-e csinálni. Úgy tudja, hogy egy nagyobb mennyiséget 

összevárnak. Megkérdezi, hogy naponta mennyi készül és mikorra fog elkészülni annyi, 

hogy el lehet kezdeni a járdát. Elmondja, hogy járhatatlan részek vannak.  
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Örül a kerékpárútnak, ugyanakkor elmondja, hogy vannak olyan gyerekek és szülők, akik 

nem tudnak járdán közlekedni, mert az járhatatlan. Véleménye szerint van még olyan utca, 

amely érintett lehet a témában.  

 

- Gyógyszergyár alapkő letétele. Felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy azzal 

kapcsolatban adjanak tájékoztatást róla, hogy lesz-e. 

 

- Hulladékválogató. Mi van vele? Hol van? Mikorra várható a megnyitása? 

 

- Kerékpártároló. Megkérdezi, hogy hol tudja tárolni a kerékpárját, ha a postára megy. 

Elmondja, hogy korábban volt kb. három-négy darab, pillanatnyilag talán kettő használható.  

 

- Elmondja, hogy kevésnek találja az utcai szeméttárolók számát.   

 

- Az üveggyűjtéssel kapcsolatban megkérdezi, hogy hová lehet vinni a vissza nem váltható 

üvegeket. Elmondja, hogy Kertvárosban volt egy hulladékgyűjtő sziget, melyet 

felszámoltak. Ha esetlegesen vannak ilyen hulladékgyűjtők, azok hol találhatók. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a kérdéseket és elmondja, hogy megpróbál válaszolni a feltett 

kérdésekre.  

- Vízelvezető árokkal kapcsolatban elmondja, hogy az ő véleménye is az, hogy az ott 

maradt nyesedékeket el, kell hogy tűntessék nehogy dugulást okozzanak és azzal még nagyobb 

problémát okozzanak.  

 

- Járda és térkőgyártó gép: a Gazdasági Szervezet beszerzett egy térkőgyártó gépet, 

melynek sikerült kialakítani a megfelelő keverési arányát, mellyel a megfelelő minőségű térkő 

legyártása lehetséges. A napi mennyiségről Nagy Attila igazgató tud mondani.  

 

Nagy Attila: Válaszul elmondja, hogy körülbelül napi 1180 darab gyártása lehetséges. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy egy szabadtéri gyártósorról van szó, ezért az időjárás 

függvényében, most leálltak a munkákkal. Elmondja, hogy 6 raklapnyi térkövet sikerült 

gyártaniuk, mely a töréspróbát és a fagyáspróbát is kiállja. Tavasszal már nagyobb mennyiség 

gyártására nyílik lehetőségük. 

 

Czimbal Tiborné: megkérdezi, hogy előre láthatólag mikor lesz ebből járda az Apponyi 

utcában.  

 

Nagy Attila: válaszul elmondja, hogy ez polgármester úrnak és a képviselő-testületnek a 

kompetenciája, hogy hová lesz lerakva a járda. Elmondja, hogy ők próbálják tartani a termelési 

mértéket és amennyiben kijelölésre kerülnek a járdaszakaszok, akkor annak függvényében 

fogják a gyártást akár növelni is.  

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy azon vannak, hogy a járdákat mindenhol a megfelelő módon 

javítsák, illetve pótolják. Elsődleges céljuk az, hogy azokban az utcákban, ahol nincs, vagy nem 

megfelelő, legalább az egyik oldalt el tudják kezdeni építeni. Elmondja, hogy a munkálatokat 

fokozatosan a gyártás függvényében tudják majd elvégezni. Ígéretet tesz arra, hogy a 

járdaépítések esetében a prioritást annak függvényében fogják meghatározni, ahol nagy számú 

gyalogosforgalom van. Bízik abban, hogy a jövő évben három-négy utca esetében el tudják ezt 

végezni majd. Ismerteti, hogy amennyiben megfelelő számú térkő áll majd rendelkezésre, akkor 

tudják kiadni vállalkozónak vagy a BGSZ munkavállalóinak a munka elvégzését. 
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- Tápszergyár, gyógyszergyár: elmondja, hogy egy vállalkozás magántulajdonban lévő 

területet vásárolt meg. A tervezett beruházásra a vállalkozás pályázati támogatást is elnyert, 

melyet követően megtörtént gyár alapkő-letétele. Nincs információja a beruházásra 

vonatkozóan. Valószínűsíthetőleg ez egy pályázati pénz lenyúlás, melyre az önkormányzatnak 

nincs ráhatása. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nem megfelelően felhasznált pályázati 

forrásokat a támogató szervezet tudja a megfelelő jogi úton visszakövetelni.  

 

- Hulladékválogatóval kapcsolatban arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a Duna-Vértes 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társaság nyújtott be egy pályázatot, melyből a tervek szerint 

két helyen épült volna válogató, Tatabányán egy lerakóval együtt, illetve Bicskén egy válogató. 

Ez utóbbi jelenleg kb. 70%-os készültséggel rendelkezik. Elmondja, hogy az Európai Unió, 

mely a támogatást biztosította a beruházáshoz, felülvizsgálatot követően megvonta a támogatást 

a bicskei válogatótól. A Kormánnyal tárgyalásokat folytatnak a Duna-Vértes Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társaságon keresztül annak érdekében, hogy ez a beruházás teljes 

mértékben megvalósulhasson.  

Ehhez kapcsolatban tájékoztatást ad a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról is, mely 

szerint a Zöld Bicske NKft. jelenleg 18, az átalakítást követően pedig 42 település 

hulladékszállítását fogja ellátni.  

 

Bárányos József képviselő 17.50-kor távozik a közmeghallgatásról.  

 

Pálffy Károly: 

- Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre vonatkozóan elmondja, hogy a város több pontján 

megtalálhatók voltak ilyen szigetek, melyeket a lakosság kérésére a képviselő-testület 

megszűntette azokat. Ismerteti, hogy ennek oka a nem rendeltetésszerű használat volt. 

Elmondja, hogy a Zöld Bicske NKft. telephelyén, közvetlenül a porta mellett kialakításra került 

a szelektív hulladékgyűjtőhely, ahová bárki a nyitvatartási időben elhelyezheti a szelektív 

hulladékát, például az üveget is. Örömét fejezi ki arra vonatkozóan, hogy ez a szemlélet kezd a 

városban egyre jobban elterjedni és egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékaikat.  

Ehhez kapcsolódóan tájékoztatja a lakosságot arról, hogy sajnos sokan vannak olyanok is, akik 

a hulladékaikat a város környezetében dobálják el. Elmondja, hogy a város külterületeit 

kamerákkal látták el, továbbá jelentős számú feljelentést is tettek már az illegálisan lerakott 

hulladékok miatt. Mindenkit arra kér, hogy vegye fel Zöld Bicske NKft-vel a kapcsolatot. 

 

- A kerékpártárolóra vonatkozó kérdés kapcsán elmondja, hogy pályázat keretében 

tervezik a Posta előtt kerékpártároló kialakítását. Ismerteti, hogy a város több pontján is tervezik 

kerékpártárolók elhelyezését a jövőben.  

 

Czimbal Tiborné: megkérdezi, hogy a térkőgyártást eső esetén is lehet-e folytani, valamint 

azt, hogy a kihelyezett kamerák működnek-e. Ez utóbbival kapcsolatban elmondja, hogy egy 

ismerősének a biciklijét ellopták a nagy állomásról és azt a tájékoztatást kapta, hogy az ott lévő 

kamerák nem működnek.  

 

Pálffy Károly: A kamerákra vonatkozó kérdésre reagálva elmondja, hogy a városban kb. 40 

kamera található, mely a város méretéhez képest sok. Ezek a kamerák a rendőrségre vannak 

bekötve és ők látják azok képeit. Az önkormányzat minden alkalommal rendben kifizeti ezek 

működtetéséhez szükséges díjakat. Ismerteti, hogy a kamerákra vonatkozóan kérik az 

információt, hogy a kamerák megfelelően működnek-e, de sajnos ezeket csak ad hoc módon 

kapták eddig, ezért is kért Kapitány úrtól egy találkozót, ahol ezekre vonatkozóan is egyeztetést 

folytatnak.  
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Siklódi István (Galagonyás): elmondja, hogy három problémára szeretné felhívni a figyelmet 

a köz érdekében. 

- A területtulajdonosok, bérlők minden alkalommal felhordják a sarat a frissen felújított 

útra, ami azután könnyen kikátyúsodik. Kéri a probléma megoldását. 

 

- Megkérdezi, hogy nem lehetne-e a II. dűlőben, illetve a hegyen lakók számára egy 

közkutat létesíteni. Elmondja, hogy nagyon sokan laknak ott és segítség lenne számukra.  

 

- A közérdekű információk elhelyezésére tesz javaslatot vitrines hirdetőtábla 

kihelyezésére, melyet a Posta vagy a Rendelőintézet elé helyezhetnének el. 

 

 

Pálffy Károly: Válaszol a felvetett kérdésekre és javaslatokra.  

- A sárfelhordás kapcsán elmondja, hogy a város kapja meg tulajdonba az Etyek-Bicske- 

Csabdi-Tarján kerékpárút bicskei szakaszát, melynek fenntartása a város feladata lesz, 

hasonlóan a II. Dűlőben épülő kerékpárút esetében is. Mindenkit kér arra, hogy tegyenek meg 

mindent annak érdekében, hogy minél tovább meg tudják őrizni az utak állapotát. 

 

- Közkút kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy Ivanics Imréné képviselő asszony is 

jelezte már ezt a problémát, melynek kérdését megvizsgálják.  

 

- Hirdető vitrin kapcsán azt a tájékoztatást adja, hogy egyeztetéseket folytatnak 

alpolgármester asszonnyal és Nagy Attilával arra vonatkozóan, hogy a Hivatal előtt kerüljön 

elhelyezésre egy hirdető tábla.  

 

Siklódi István (Galagonyás): elmondja, hogy a sárfelhordás nemcsak a kerékpárútra 

vonatkozik, hanem a közutakra is.  

 

Pálffy Károly: megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. Bízik benne, hogy a kérdésekre 

adott válaszok kielégítőek voltak. Elmondja, hogy Nagy Attila ígért egy jelzést a térkőgyártó 

géppel kapcsolatban, melyet megküldenek. További kérdés, hozzászólás hiányában 

megköszöni mindenki a megjelenést.  

A Képviselő-testület közmeghallgatását 18.05-kor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

   polgármester jegyző 

 


