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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. november 30. 7.32 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Heltai Zsolt képviselő 

 

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 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Tuba Gabriella ügyintző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Szabó Gábor FMKH Bicskei Járási Hivatal vezetője 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

Veszelovszkiné Palóczi Krisztina Zöld Bicske NKft. képviselője 

Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nkft. gazdasági igazgatója 

Kósa László Bicske Városi TV 

Tóth György Bicske Városi TV 

 

 

 

Pálffy Károly: köszönti a képviselő-testület nyílt ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület 11 fővel határozatképes. Heltai Zsolt képviselő nem jelezte hiányzását. A 

meghívóban kiküldött napirendi pontok mellé felvételre javasolja a Kulturális szolgáltatásra 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az Országos 

Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről szóló előterjesztést, melyet a képviselő-
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testület tagjai kiosztós anyagként kaptak kézhez. Megkérdezi, hogy kinek van észrevétele a 

napirendekkel kapcsolatban. Nincs hozzászóló, ezért megkéri a testület tagjait, hogy aki 

egyetért a napirendi pontokkal, jelezze. 

 

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: 

 

337/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2017. november 30-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 30-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 

 

2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati 

rendeletalkotásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. A Munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. üzemeltetési 

szerződésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. A bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése 
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Előterjesztő: polgármester 

 

9. 2018. évi Bicske városi disznóvágás rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 

tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban 

meghatározott körének közzétételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. Közbeszerzési bíráló bizottság tagjairól 

Előterjesztő: polgármester 

 

12. Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

Előterjesztő: polgármester 

 

13. Kulturális szolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

14. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

15. Képviselői bejelentések 

 

 

Határidő:  2017. november 30. 

 

 

1. Napirendi pont 

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

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést és megadja a képviselőknek a szót a kérdezésre.  

 

Sulyokné Guba Judit: 20. pontot kéri ismertetni. 

 

Igari Léna: a 23. és a 17. pontok eseményeire kérdez rá. 

 

Pálffy Károly: megállapítja, hogy nincs több kérdés, ezért a megkérdezett pontokra sorban 

válaszol. 
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17. pont: A BTC sporttelep műszaki átadás-átvétele kapcsán elmondja, hogy jelenleg is 

folyamatban van a műszaki átadás-átvétel, a műszaki ellenőr végzi az esetleges hiányosságok 

feltárását. 

 

20. pont: Megbeszélés Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházási vezérigazgató-

helyettesével Mayer Andrással 

Elmondja, hogy régóta várja azt a város, hogy a nagyállomást modern közlekedési csomóponttá 

alakítsák, ezzel kapcsolatban sor került egy újabb egyeztetésre. Régebben a kormány döntött 

arról, hogy 4,5 milliárd forintból megvalósítható a beruházás, és jelenleg ez az összeg már nem 

elegendő. Tájékoztatásul elmondja, hogy augusztus vége felé megkereste a Fejlesztési 

Minisztérium azzal, hogy Magyarország Kormányának előterjesztését véleményezze a 

beruházás kapcsán. Az előterjesztés többek között a projektre fordítható összeg megemeléséről 

szól. Bízik benne, hogy ez az előterjesztés hamarosan a Kormány elé kerül és a pozitív döntést 

követően elindulhat a beruházás kivitelezése. 

 

7.40 perckor megérkezik Szabó Gábor a Bicskei Járási Hivatal vezetője. 

 

23. pont: SUMP indító megbeszélés kapcsán elmondja, hogy az előző ponttal függ össze ez 

is. A képviselők előtt ismert, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kereste meg Bicske 

Város Önkormányzatát azzal, hogy a SUMP-tanulmányt készítsék el, melynek finanszírozását 

a NIF vállalta. A tanulmány elkészítésének kezdő megbeszélésére került sor a szolgáltatóval.  

 

Továbbá tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések állásáról. 

Ismerteti, hogy Sulyokné Guba Judit képviselő jelezte és kérte, hogy a Kinizsi utca és a 

Csákvári út kanyarulatában egy forgalomtechnikai eszköznek az elhelyezését. Elmondja, hogy 

a helyzet megvizsgálása megtörtént és az eszköz megrendelése megtörtént.  

A másik kérdése képviselő asszonynak az volt, hogy a Móricz Zsigmond utca végén lakók 

jelezték, hogy a rakodási területnek a méhtelep felőli oldalán eltűnt, vagy kidőlt a 20 km/h-s 

tábla, melynek pótlása folyamatban van.  

Megkéri a képviselőket, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, jelezze.  

 

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: 

 

338/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű  

képviselő-testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 
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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. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

2. Napirendi pont 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, jelezze. 

 

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: 

 

339/2017. (XI.30.) 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. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

3. Napirendi pont 

A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a képviselő-testület a  

2017. november 8-i ülésén már döntött az védőnői körzetek módosításáról, melynek alapján a 

védőnői körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása is szükséges. Az 

előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a 
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napirend felett a vitát. Megkéri a testület tagjait szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja a 

rendelet módosítását, jelezze. 

 

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 rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2017. (XI.30.) 

önkormányzati rendelete 

 

a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015(IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4. Napirendi pont 

A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Hangsúlyozza, hogy az előterjesztés nem 

eredményez adóemelést. Megnyitja a napirend felett a vitát és mielőtt megadná a szót a 

hozzászólásra jelzi, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság tárgyalta és támogatta. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki helyi adókról szóló 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló határozatot elfogadja, jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

340/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
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Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 

Rendelet) felülvizsgálta, 

2. a Rendeletben foglalt adómértékeken nem változtat, 

3. a reklámhordozó, mint adótárgy után fizetendő építményadót 0,-Ft/m2 mértékben 

állapítja meg. 

 

Határidő: 2017.12.05. 

Felelős: polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki a rendeletet elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazat 

mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

 

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

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. Napirendi pont 

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletalkotásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Megadja a szót dr. Bourgla Ossamah képviselőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: ismerteti, hogy nem tudják támogatni, mert nem tudják mi a cél. Azt 

látja, hogy a reklámtáblák helyzetével kapcsolatban nagy káosz van. Véleménye szerint valami 

olyasmi készül, ami még ezt a lehetőséget is elveszi a politikai ellenfelektől, ezért nem tudják 

támogatni. Elmondja, hogy az előző rendeletet is nem azért nem szavazták meg, mert nem 
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értenek egyet azzal, hogy nem emeltek, hanem az önkormányzat által kivetett adókkal nem 

értenek egyet. 

 

Pálffy Károly: megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor: jelzi, hogy a bizottsági ülésen már tisztázták, hogy a politikai hirdetés, a politikai 

reklám és a plakát nem az a kategória, amelyről most rendeletet alkotnak. Elmondja, hogy 

említettekre vonatkozóan az önkormányzat nem rendelkezik hatáskörrel. 

 

Pálffy Károly: hangsúlyozza, hogy jelenleg a reklámfelületek kihelyezéséről, illetve annak a 

reklám rendeletben való megalkotásáról dönt a testület, melyet az eddigiekben a HÉSZ 

szabályozott. Ismerteti, hogy semmilyen egyéb változás, mint ami a HÉSZ-ben szerepelt, nincs 

a jelenlegi rendeletben. A politikai reklámokról pedig jegyző úr tájékoztatása szerint nincs is 

szó. Ezért nem érti képviselő úrnak az elzárkózását.  

Nincs több hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja a reklámok, 

reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletalkotást, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazat 

mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. Napirendi pont 

A Munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalt. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy két határozati javalat elfogadása 

szükséges. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki 

jóváhagyja Bicske Város Önkormányzata és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 

– Kapcsolat Központ közötti munkamegosztási megállapodás módosítást, jelezze.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 
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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: 

 

341/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Bicske Város Önkormányzata és az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ közötti munkamegosztási megállapodás módosításának 

jóváhagyásáról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) Bicske Város Önkormányzata és az a Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ között létrejövő – a gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó – 

Munkamegosztási megállapodás módosítását jóváhagyja, 

 

2) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében található 

Munkamegosztási megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő:  2017.11. 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki jóváhagyja Bicske Város Önkormányzata és a Sportlétesítmény 

és Szabadidőközpont Üzemeltető közötti munkamegosztási megállapodás elfogadását, jelezze. 

 

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: 

 

342/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Bicske Város Önkormányzata és a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 
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Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) Bicske Város Önkormányzata és a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

között létrejövő – a gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó – Munkamegosztási 

megállapodást jóváhagyja, 

 

2) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő 

Munkamegosztási megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő:  2017.11.30. 

Felelős: polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

7. Napirendi pont 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. üzemeltetési szerződésének 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta. Megköszöni a kft. vezetőinek ezt a gondoskodást. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi, hogy a tavalyi évben hogyan alakultak ezek a kiadások, 

hogy lehetett három hónapot spórolni most ebben az évben, tavaly miért nem lehetett ezt 

megtenni. 

 

Pálffy Károly: ismerteti, hogy ebben az összegben a bérjellegű kifizetések, illetve a 

karbantartási díjak azok, amelyek szerepelnek. Elmondja, hogy a gondos odafigyelésnek 

köszönhetően a karbantartást sikerült úgy megvalósítania a kft-nek, hogy meg tudták előzni a 

nagyobb kiadásokat és ezáltal maradt tartaléka erre az évre, melyet ezekre a hónapokra 

felhasználna. Nincs több hozzászólás, ezért kéri a képviselőket, hogy aki támogatja az 

előterjesztést, jelezze. 

 

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:  



11 
 

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

következő határozatot hozta: 

 

343/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. üzemeltetési 

szerződésének módosításáról 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés módosításának aláírására. 

 

 

Határidő:  2017.11.30. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

8. Napirendi pont 

A bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: a napirendi pont ismertetése előtt személyes érintettsége miatt kizárását kéri és 

napirendi pont ismertetésére felkéri Bálint Istvánné alpolgármestert.  

 

Bálint Istvánné: ismerteti, hogy a bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről kell 

döntenie a testületnek. Először Polgármester Urat az érintettség okán ki kell zárniuk a 

szavazásból. Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

344/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Pálffy Károly polgármester döntéshozatalból történő kizárása 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Pálffy Károly polgármestert 

„A bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről” szóló előterjesztést lezáró döntés 

meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ezen az ingatlanon tudnak bejutni 

az ott lakók az ingatlanjukba. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák az 

előterjesztést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és 3 igen 

szavazattal támogatta az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi, hogy az útviszonyra lesz-e ennek valamilyen hatása. 

 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy az útviszonyt nem érint, a közlekedést nem akadályozza. A 

saját tulajdonuk védelmében kívánják megszerezni ezt az ingatlanrészt. Átadja a szót Fritz 

Gábor jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor: jelzi, hogy ez egy telekhatár-rendezés. Ismerteti, hogy az új járási hivatal 

építésével kapcsolatban változtak a tulajdoni viszonyok, valamennyi ingatlannak megvan a 

közterületi kapcsolata, ezért szükséges a telekhatár rendezése. 

 

Bálint Istvánné: megkérdezi, van-e egyéb kérdése valakinek. Megadja a szót Bárányos József 

képviselőnek. 

 

Bárányos József: ismerteti, hogy a Gazdálkodási Bizottság is azért támogatta az előterjesztést, 

mert egy beugróról van szó, amely a város szempontjából semmilyen funkcióval nem 

rendelkezik.  

 

Bálint Istvánné: megkérdezi, van-e egyéb hozzászólás. Ennek hiányában kéri, hogy 

szavazzanak. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 
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345/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. támogatja a bicskei 1282 hrsz-ú lakóingatlan tulajdonosainak kérelmét és hozzájárul a 

1128 hrsz-ú ingatlannal közös telekhatár rendezéséhez, melynek folyamán a 1128 hrsz-

ú ingatlan kb. 80 m2 területe – adásvétel jogcímén – a lakóingatlan területébe olvad, 

2. a földrészlet értékét az M-Censeo Bt. (1195 Budapest, Petőfi u. 17/B III/8; adószám: 

21418677-1-43) által készített értékbecslés alapján határozza meg, a vételárba be kell 

számítani az értékbecslés költségét, 

3. vállalja a szükséges okiratok szerkesztését és felkéri a vevő(ke)t a földmérési 

munkarészek elkészíttetésére, 

4. felhatalmazza az alpolgármestert – a polgármester jogügyletben való érintettsége miatt 

– az értékbecslés megrendelésére, valamint a telekalakításhoz és az adásvételhez 

kapcsolódó szerződések, jognyilatkozatok aláírására. 

 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: alpolgármester 

 

 

Bálint Istvánné a döntést követően visszaadja a szót Pálffy Károly polgármesternek.  

 

Pálffy Károly: megköszöni a képviselő-testületnek a támogatását. Ezt követően folytatja a 

képviselő-testületi ülést a soron következő napirendi pont ismertetésével. 

 

 

9. Napirendi pont 

2018. évi Bicske városi disznóvágás rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a hagyományt folytatva 2018. január 

27-én reggel 7 órakor a Város Kemencéjénél tartják meg a rendezvényt. A részletes programot 

a határozati javaslat tartalmazza. Ismerteti, hogy az előterjesztést a Humánerőforrások és a 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Humánerőforrások 

Bizottsága azzal a javaslattal élt, hogy a Bicske Városi Konyha kerüljön bele a résztvevők 

közzé, mivel ők is szerepet vállalnak a rendezvény lebonyolításában. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. Megadja a szót Ivanics Imréné képviselő asszonynak. 

 

Ivanics Imréné: a határozati javaslat utolsó pontját kéri pontosítani, mivel őmaga csak a disznó 

feldolgozásáért felelős, a rendezvény koordinálását az önkormányzat végzi. 

 

Bálint Istvánné: Ivanics Imréné javaslatával egyetértve kéri a határozati javaslat módosítását.  
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Pálffy Károly: köszöni a hozzászólást. Megkérdezi dr. Bourgla Ossamah képviselőt, hogy 

hozzászólásra jelentkezett-e. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: elmondja, hogy nem, ismerteti, hogy tavaly elmondta a véleményét 

ezzel kapcsolatban, és tudja támogatni az előterjesztést. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást, és megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki 

támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

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: 

 

346/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 2018. évi Bicske városi disznóvágás rendezvény 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske városi disznóvágás rendezvényt a 

következők szerint fogadja el: 

 

• Helyszín: Város Kemencéje 

• Időpont: 2018. január 27. reggel 7 óra 

• Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvény előkészítésére és 

lebonyolítására a 2017. évi költségvetés terhére 500.000,-Ft-ot biztosít keret 

jelleggel, 

• Felkéri a Petőfi Művelődési Központot a rendezvény előkészítésére, a teljes 

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

a Bicskei Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján. 

• Felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet a rendezvény helyszínének megfelelő 

rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodjon és a rendezvény zavartalan 

lebonyolításában közreműködjön. 

• Felkéri a Bicske Városi Konyhát a nyersanyagok megvásárlására és a 

feldolgozásban, illetve az ételosztásban való közreműködésre. 

• A disznó feldolgozásáért felelős személy: Ivanics Imréné önkormányzati képviselő. 

 

 

Határidő:  2018.01.27. 

Felelős:  polgármester 
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10. Napirendi pont 

A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 

bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének 

közzétételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, majd megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

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: 

 

347/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 

tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban 

meghatározott körének közzétételéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési, a költségvetés 

teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak 

közzétételéről a tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

Határidő: 2017. november 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

11. Napirendi pont 

Közbeszerzési bíráló bizottság tagjairól 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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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: 

 

348/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: A közbeszerzési bírálóbizottság tagjairól 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2016. (III.23.) számú határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A 67/2016. (III.23.) képviselő-testületi határozat 2. pontja helyébe az alábbi új 2. pont 

lép: 

 

2. A 366/2015. (XII. 02.) képviselő-testületi határozatban létrehozott közbeszerzési 

bírálóbizottságban 2017. november 29-től közbeszerzési szakértelmet biztosító tagnak 

az Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. által kijelölt akkreditált közbeszerzési 

tanácsadót választja. 

 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

12. Napirendi pont 

Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a képviselő-testület tagjai számára, hogy a 

személyes érintettségről úgy döntsenek, hogy senkit se mentsenek fel a szavazás alól. Megkéri 

a testület tagjait, hogy először erről szavazzanak.  

 

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: 
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349/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Döntéshozatalból történő kizárás mellőzéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Az önkormányzati 

képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről” szóló előterjesztést lezáró döntés 

meghozatalából személyes érintettség miatt senkit nem zár ki. 

 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Pálffy Károly: megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a beszámolókhoz. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy a képviselői beszámolók sorrendjében hozzák meg döntésüket. 

Az első beszámoló Heltai Zsolt képviselő úré. Kéri, hogy aki az ő beszámolóját elfogadja, 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat 

mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

350/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

 

Tárgy: Heltai Zsolt önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy 

 Heltai Zsolt önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 
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Pálffy Károly: megkéri a jelenlévőket, hogy aki Máté János képviselő beszámolóját elfogadja, 

jelezze. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

351/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

 

Tárgy: Máté János Szilárd önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy 

 Máté János Szilárd önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki Igari Léna képviselő beszámolóját elfogadja, jelezze. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 
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352/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

 

Tárgy: Igari Léna önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy 

 Igari Léna önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki Dr. Bourgla Ossamah képviselő beszámolóját elfogadja, jelezze. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

353/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

 

Tárgy: Dr. Bourgla Ossamah önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy 

 Dr. Bourgla Ossamah önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 
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Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki Ivanics Imréné képviselő beszámolóját elfogadja, jelezze. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

354/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

 

Tárgy: Ivanics Imréné önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy 

Ivanics Imréné önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki Iványi Ferencné képviselő beszámolóját elfogadja, jelezze. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 
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355/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

 

Tárgy: Iványi Ferenc Tivadarné önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy 

Iványi Ferenc Tivadarné önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki Sulyokné Guba Judit képviselő beszámolóját elfogadja, jelezze. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

356/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

 

Tárgy: Sulyokné Guba Judit önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy 

Sulyokné Guba Judit önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 
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Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki Szabó Attila képviselő beszámolóját elfogadja, jelezze. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

357/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

 

Tárgy: Szabó Attila önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy 

Szabó Attila önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki Bárányos József képviselő úr beszámolóját elfogadja, jelezze. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 
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358/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Bárányos József önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy 

Bárányos József önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki Németh Tibor képviselő beszámolóját elfogadja, jelezze. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

359/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

 

Tárgy: Németh Tibor önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy 

Németh Tibor önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 
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Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki Bálint Istvánné alpolgármester asszony beszámolóját elfogadja, 

jelezze. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

360/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

 

Tárgy: Bálint Istvánné önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy 

Bálint Istvánné önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Pálffy Károly: kéri, hogy aki az ő beszámolóját elfogadja, jelezze. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 
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361/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

 

Tárgy: Pálffy Károly önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy 

Pálffy Károly önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

13. Napirendi pont 

Kulturális szolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Budapest Gipsy Band felajánlotta, 

hogy félévente egy alkalommal - 2 éven keresztül - ingyenesen koncertfellépést vállal Bicskén. 

A koncertsorozat lebonyolítására megfelelő helyszínt - az ingyenes fellépésért cserébe - az 

önkormányzat biztosít. Önkormányzatunk a hatályos jogi szabályozás alapján közszolgáltatási 

szerződés keretében tudja a helyszínt biztosítani. A Talentum Művészeti Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal –  mint a Budapest Gipsy Band képviselőjével - kötendő 

közszolgáltatási szerződés célja, hogy Bicske kulturális, művelődési élete gazdagodjon. A 

koncertek dátumainak és a helyszíneknek az egyeztetése a zenekar szabad kapacitásainak 

figyelembevételével a későbbiekben kerül pontosításra. Kéri a tisztelt képviselő-testületet a 

előterjesztés megtárgyalására és a megkötendő közszolgáltatási szerződés elfogadására.  

Ezt követően megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy 

szavazzanak. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 
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362/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Kulturális szolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Talentum Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (mint a Budapest 

Gipsy Band képviselőjével) ingyenes koncertfellépésre vonatkozó közszolgáltatási szerződést 

megköti, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a megtartandó koncertek időpontjainak és helyszíneinek a 

pontosítására, valamint a jelen határozat 2. számú mellékletében szereplő közszolgáltatási 

szerződés aláírására. 

 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

14. Napirendi pont 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: ismerteti, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a Bicske Mentőállomás 

mentőautóinak felszereltségével kapcsolatban fordult az önkormányzathoz és kért segítséget 

egy LUCAS 2 mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez. A berendezés teljes összege 

4.051.300,-Ft, így további segítséget várnak vállalkozóktól, civilektől és magánszemélyektől 

is. Az életmentő készüléket - meglehetősen magas ára miatt – országosan is csupán néhány 

mentőszolgálat alkalmazza. A LUCAS mellkasi kompressziós rendszer a kézzel végzett 

mellkasi kompresszióval kapcsolatos problémák kiküszöbölésére szolgáló hordozható eszköz, 

melynek segítségével az Európai Újraélesztési Tanács irányelveinek megfelelően végezhető a 

mellkaskompresszió. Ez a készülék szállítás közben is használható, amely lényegesen lerövidíti 

a beteg kórházba juttatásának idejét, s ez sok esetben életeket menthet. A berendezés fél perces 

felhelyezés után megfelelő hatásfokkal és hosszú időn keresztül el tudná látni ezt a feladatot. 

Kéri, hogy támogassák a Mentőszolgálat kérelmét. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja 

a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: véleménye szerint ez egy csodálatos kezdeményezés és nagyszerű 

dolog lenne, ha a bicskei mentősök rendelkeznének ilyen készülékkel. Szeretné javasolni azt, 

hogy az önkormányzat legyen bővebb kezű, illetve kéri, hogy polgármester úr a testület 
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nevében írjon egy támogató levelet a környező településeknek lévő vállalatoknak, 

vállalkozóknak, hogy támogassák ezt a kezdeményezést. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást és megadja a szót Igari Léna képviselő asszonynak.  

 

Igari Léna: ahhoz csatlakozik, amit képviselő-társa is elmondott. Véleménye szerint, ha a 

városi disznóvágást fél millió forinttal támogatja az önkormányzat, akkor a mentőszolgálat 

részére is biztosíthatna egy nagyobb összeget az önkormányzat ennek a készüléknek a 

megvásárlásához. 

 

Pálffy Károly: megadja a szót Ivanics Imréné képviselő asszonynak. 

 

Ivanics Imréné: elmondja, hogy a bizottsági ülésen betegsége miatt nem tudott reszt venni. 

Megkérdezi, hogy hogyan alakult ki ez a 100.000,- Ft-os összeg. Javasolja azt, hogy 

amennyiben lehetséges, akkor nagyobb összeggel támogassa ezt a célt az önkormányzat. 

 

Sulyokné Guba Judit: megjegyzi, hogy talán a múlt héten egy kormányzati sajtótájékoztatón 

elhangzott, hogy az ország összes mentőállomását csúcsminőségű mentőautókkal fogják ellátni. 

Véleménye az, hogy támogassák a Mentőszolgálatot, de úgy látja, hogy magasabb szinten is 

meg fog oldódni ez a probléma. 

 

Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólását és megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester 

asszonynak. 

 

Bálint Istvánné: Dr. Bourgla Ossamah képviselő felvetésére reagálva ismerteti, hogy a 

korábbiakban is, ha a Mentőszolgálat megkereste az önkormányzatot, akkor a saját 

lehetőségeihez mérten tudta ezt támogatni és nem állt meg ezen a szinten, hanem továbblépett. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt alkalommal is megkeresték a Bicskei Egészségügyi 

Központot az ilyen fajta segítség támogatására. Ismerteti, hogy ez most sem fog elmaradni. Azt 

gondolja, hogy a lehetőségekhez mérten került ez az összeg meghatározásra.  

Az újévi koncertre szeretettel invitál mindenkit. Javaslata az, hogy esetlegesen az ott befolyt 

támogatás összegéből tudják ezt a lehetőséget támogatni, habár már most két olyan beteg van, 

akiket elsődlegesen támogatni szeretnének. 

 

Pálffy Károly: ismét megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: elmondja, hogy nem támadólag mondta, és nem kételkedik abban, 

hogy az önkormányzat ott segít, ahol tud. Kérést fogalmazott meg. Ismerteti, hogy ennek a 

gépnek a segítségével sokkal hatékonyabb az életmentés. Véleménye szerint az önkormányzat 

kétféle módon tudja támogatni, egyrészről emeltebb összeggel, másrészt pedig azzal, hogy 

kérjék meg az összes környező településen lévő nagyvállalatot, hogy támogassák a 

kezdeményezést.  
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Pálffy Károly: köszöni a hozzászólásokat. Egy kompromisszumos megoldást terjeszt a 

képviselők elé. Javasolja azt, hogy a határozati javaslatban szereplő összeget hagyják benne a 

határozatban. Ígéretet tesz arra, hogy megkeresi a környező településeket és cégeket annak 

érdekében, hogy a támogatásukat kérjék a berendezés megvásárlásához. Ígéri, hogy ezt 

követően ismét megkeresi a Mentőszolgálat Alapítványt és ha nem tudják megvásárolni a gépet, 

akkor további támogatást biztosít majd az önkormányzat.  

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy aki ezzel a kiegészítéssel egyetért, jelezze. 

 

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 szavazat mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

363/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Tárgy: Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. az Országos Mentőszolgálat Alapítvány mentéstechnikai eszköz beszerzését  

100.000,-Ft-tal támogatja a 2017. évi költségvetés civil szervezetek támogatása 

előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére, 

2. felhatalmazza a polgármestert az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő, a 

határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

3. felkéri a polgármestert a környező települések és cégek megkeresésére, annak 

érdekében, hogy támogassák az eszköz beszerzését, 

4. úgy dönt, hogy amennyiben nem gyűlik össze a szükséges összeg a berendezés 

megvásárlásához, úgy az előterjesztésről ismételten tárgyal. 

 

Határidő:  2017. 12.15. 

Felelős:  polgármester 

 

 

15. Képviselői bejelentések 

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy a napirendi pontok végérére értek, képviselői bejelentések 

következnek.  
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Sulyokné Guba Judit: ismerteti, hogy a Szent István út – Tatai út csatlakozásánál lévő 

kanyarban lévő hirdetőtáblák nehezítik, illetve akadályozzák a kanyar belátását. Azok a táblák, 

melyek a jobb oldalon vannak.  

 

Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy elindították a Gazdasági Szervezeten keresztül a 

hirdetőtábláknak a megszépítését, rendbetételét. Köszöni a jelzést és a elmondja, hogy a táblák 

visszahelyezéskor figyelni fognak arra, hogy a beláthatóságot ne akadályozzák.  

 

Máté János Szilárd: köszönetet mond a 2017. október 28-i Reformációs ünnepséghez 

kapcsolódóan mindenkinek. Köszöni a sok segítséget. Továbbá köszöni a gyönyörű Petőfi teret. 

 

Ivanics Imréné: elmondja, hogy a Barki utcából megkeresték. Szabó Attila képviselő úrnak is 

szeretné egyúttal ismerteti azt, hogy a Barki utcai kertek végén, a szántóföldek határában 

korábban lévő vízelvezető árkokat a művelők beszántottak. Tájékoztatást kér arról, hogy ennek 

ügyével kapcsolatosan. Elmondja, hogy Kertváros akkor mentesült meg a tavaszi nagy 

csapadékvíztől, amikor ezek az árkok kiásásra kerültek. Egyúttal szeretné kérni, hogy 

vizsgálják meg azt, hogy a vízelvezetők helyzetét egészen a Csók utcáig.  

 

Pálffy Károly: megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor: ismerteti, hogy birtokvédelmi ügy van folyamatban a külterületi 

ingatlantulajdonos, illetve a Barki utcai ingatlantulajdonosok között, melyben az 

önkormányzatot is megjelölték ellenérdekű ügyfélként, ezért a Kormányhivatal Martonvásár 

jegyzőjét jelölte ki eljáró hatóságként.  

 

Pálffy Károly: elmondja, hogy részletes tájékoztatást fognak adni.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: a telepi városrész lakóinak nevében megköszöni a Kézai utca 

megújítását. Valamint a Hunyadi utcában busszal közlekedők nevében köszönetet mond az ott 

kialakított buszváróért.  

 

Pálffy Károly: köszöni az elmondottakat és megadja a szót Bárányos József képviselő úrnak. 

 

Bárányos József: ismerteti, hogy két bejelentése van. 

- Az egyik a Bogya Károly utca páratlan oldalát érinti, bizottsági ülésen már elmondta, 

de mivel egy egész utcát érint, ezért úgy véli a testületi ülésen is érdemes róla szót ejteni. 

Elmondja, hogy az árok egy része U-alakú betonelemek kerültek kialakításra, ott nincs is semmi 

probléma. De ezt követően betonlapokból, betonágyazatba helyezve került az árok kialakításra, 

mely kb. 100-150 m-es szakasz, amely nagyon rossz állapotban van, bedőlt. Kérése, hogy ezek 

kerüljenek javításra, megakadályozva azt, hogy a Bogya Károly utca alsó részét esetlegesen 

nagyobb mennyiségű felduzzadt víz öntse el. 

- A másik bejelentés kapcsán pedig egy közös gondolkodásra kéri a bizottságot, illetve a 

képviselő-testületet annak érdekében, hogy mit tudnak tenni. Elmondja, hogy egy Prohászka 

utcai idős hölgy kereste meg és előre jelezte azt a problémát, hogy az ő egészségi állapota nem 
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fogja azt megengedni, illetve már most sem engedi meg, hogy egy nagyobb mennyiségű hó 

esetén az utcafronton a járdát letakarítsa. Azt kérdezte, hogy ilyen esetben mi a teendő. Hogyan 

lehet ezt a problémát feloldani? Ismerteti, hogy ennek a hölgynek nincsenek fiatal rokonai 

Bicskén, nincsenek hozzátartozói, családja, akik ebben segíteni tudnának neki. Meggyőződése, 

hogy Bicske városában nem egyedülálló ez a helyzet, ez az eset. Azt kéri Pálffy Károly 

polgármester úrtól, hogy a következő bizottsági ülésig gondolják ki azt, hogyan tudnak ezeknek 

a polgároknak segíteni. Elmondja, hogy nyilvánvalóan nem egy egész éves rendben tartásról 

van szó, hanem aktuálisan kialakult, balesetveszélyes helyzeteknek a megoldásáról.  

 

Pálffy Károly: ígéretet tesz arra, hogy megvizsgálják mind a két esetet. Megadja a szót Bálint 

Istvánné alpolgármester asszonynak. 

 

Bálint Istvánné: jelzi, hogy a Vereczkei utca és a Váczi Mihály utca sarkán, a pékségnél van 

egy vízelvezető árok, amelynél a fedlap beszakadt és balesetveszélyessé vált.  

Ismerteti ötletét, hogy Bárányos József képviselő a hóeltakarítás kérése kapcsán a Kapcsolat 

Központ segítségét fogják kérni, de szívesen fogadja a képviselők további javaslatát a probléma 

megoldása kapcsán annak érdekében, hogy az idős városlakókat biztonságban tudják.  

 

 

Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában megköszöni a munkát és 8.30-kor bezárja a 

képviselő-testület nyílt ülését.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 
 

 


