JEGYZŐKÖNYV
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
soros, nyílt üléséről
Az ülés helye:

Bicske Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2018. december 12. (szerda) 7.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Igari Léna képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője
Stefanicsné Janek Réka médiareferens
Dankó Anikó ügyintéző
Kósa László Bicskei Városi TV
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat központ igazgatója
NagyAttila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója
Pálffy Károly: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testület 11 fővel határozatképes. Elmondja, hogy Igari Léna nincs jelen az ülésen és nem is
jelezte távolmaradását. A meghívóban szereplő Magyarország és a Kárpát-medence magyarok
lakta települései között magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
elnevezésű előterjesztés levételét, és egyúttal a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt
pályázatokon való részvételről szóló előterjesztés felvételét indítványozza. Kéri, hogy aki a
napirendi pontokat így elfogadja, kézfelemeléssel 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
321/2018. (XII.12.) határozata
a 2018. december 12-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 12-i soros, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: polgármester
3. Tehetséggondozási alap létrehozásáról
Előterjesztő: polgármester
4. Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról
Előterjesztő: polgármester
5. A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban
meghatározott körének közzétételéről
Előterjesztő: polgármester
6. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző
7. Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban érkezett észrevételekről
Előterjesztő: polgármester
8. Kerecsendi Kiss Márton Tanoda támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
9. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatokon való részvételről
Előterjesztő: polgármester
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10. Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról
Előterjesztő: polgármester
11. Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről
Előterjesztő: jegyző
12. Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási
kötelezettségről
Előterjesztő: polgármester
13. A Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről
Előterjesztő: polgármester
14. A polgármester 2019. évre vonatkozó cafetériájának megállapításáról
Előterjesztő: jegyző
15. 313/2018. (XI. 28.) számú határozat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
16. Képviselői bejelentések

Határidő: 2018. december 12.
Felelős: polgármester

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: a napirendi pont címének ismertetését követően megadja a kérdezés lehetőségét
a képviselő-testület tagjainak.
Dr. Bourgla Ossamah: a 2. pontban megjelölt eseményről kér bővebb tájékoztatást.
Pálffy Károly: ismerteti, hogy az önkormányzat a CLLD keretében nyert pályázatot, melyben
további közösségépítéshez szükséges lehetőségekben tudnak segítséget nyújtani, tovább
pályáztatni a városban. Elmondja, hogy a CLLD-pályázatokok kiírásában részt vevő
kollégákkal történt egyeztetés a kiírásra kerülő pályázatok formájáról.
Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi, hogy minek a rövidítése a CLLD.
Pálffy Károly: a Műszaki iroda vezetőjének segítségét kéri.
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Fábián Róbert: ismerteti, hogy ez egy angol mozaik szó, mely az alulról építkező támogatás.
Elmondja, hogy a város a helyi Intézkedési terv alapján nyert támogatási összeget, melyet ez
alapján a város fog tovább pályáztatni, illetve elbírálni a „mikropályázatokat”.
Pálffy Károly: elmondja, hogy a magyarul a jelentése Közösség által irányított helyi
fejlesztések. Nincs több hozzászólásra jelentkező, ezrét kéri a képviselőket, 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
322/2018. (XII.12.) határozata
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: 2018. december 12.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az önkormányzat eddig minden
évben a törvényi maximum szerint állapította meg a kiegészítés mértékét. Kéri, hogy a 2019.
évre vonatkozóan is ezt a mértéket állapítsák meg a közszolgálati dolgozók számára.
Hozzáteszi, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés
bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért
kéri, aki támogatja a rendelet 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
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Napirendi pont
Tehetséggondozási alap létrehozásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Humánerőforrások Bizottság
elnökasszonya, Sulyokné Guba Judit részéről fogalmazódott meg az a javaslat, hogy egy
tehetséggondozási alapot, egy tehetséggondozási rendszert hozzanak létre a városban, a
Bicskén élő tehetségek támogatására, fejlesztésére. A szakbizottság az erre vonatkozó rendelettervezetet összeállítását támogatta. Ezek alapján a bizottság elnöke és tagjai, illetve a Bicskei
Polgármesteri Hivatal munkatársai közösen elkészítették a rendelet-tervezetet, amelyet az
előterjesztés melléklete tartalmaz. A rendelet-tervezet alapján lehetőség nyílik a jövőben olyan
személyek támogatására, akik a tudomány, a művészet vagy a sport, illetve egyéb tanulmányaik
területén komoly teljesítményt értek el, s tehetségük további kibontakozásához, képességeik
bizonyításához támogatást érdemelnek, illetve megfelelő támogatással képesek lehetnek
képességeik kibontakoztatására. A rendelet hatálya Bicske Város Önkormányzatának
közigazgatási területén állandó lakcímmel, illetve legalább egy éve tartózkodási hellyel
rendelkező személyekre terjed ki. A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében
határozza meg az alap keretösszegének mértékét. A rendelet alapján a helyi tehetségeknek
lehetőségük nyílik tehetséggondozási támogatás iránti kérelmet benyújtani. A
tehetséggondozási támogatás maximális mértéke 50.000.- Ft/fő/év vissza nem térítendő
támogatás pályázónként. Megnyitja a napirend felett a vitát és jelzi, hogy az előterjesztést
mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta. Megadja Sulyokné Guba Juditnak a szót.
Sulyokné Guba Judit: ismerteti a bizottság véleményét. Elmondja, hogy az eredeti
elképzelésük szerint a magánszemélyeknek, elsősorban a gyermekeknek a támogatása a cél, a
másik pedig a bicskei székhelyű köznevelési intézményeknek, illetve civilszervezeteknek
tehetséggondozási program megvalósításának elősegítése. Ezáltal több gyermekhez tudnának
így eljutni. A bizottság kérte, hogy ez utóbbi rész kidolgozását is tegyék meg.
Megköszöni a hivatal dolgozóinak a professzionális munkáját a rendelet-tervezet
kidolgozásban.
Pálffy Károly: megadja a szót dr. Bourgla Ossamah képviselőnek.
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Dr. Bourgla Ossamah: jelzi, hogy polgármester úr úgy mondta, hogy évente kétszer adható a
támogatás.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy egy személynek évente egyszer adható. A pályázati
lehetőség évente kétszer lenne, de egy személynek évente egyszer.
Dr. Bourgla Ossamah: hozzáteszi, hogy ezt akkor pontosan kell megfogalmazni.
Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy a rendelet 8. §-ban benne van, hogy egy pályázó
részére egy évben csak egy alkalommal adható támogatás.
Dr. Bourgla Ossamah: a másik észrevétele, hogy nemcsak gyerekeknek. Elmondja, hogy a
bizottsági ülésen úgy hangzott el, hogy a tehetség kortalan, tehát nemcsak gyermekkorúak,
hanem felnőttek is pályázhatnak.
Pálffy Károly: igennel válaszol. Megköszöni a hozzászólást, és további észrevétel hiányában
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: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő rendeletet alkotta:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a tehetséggondozási alap létrehozásáról

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont
Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. A képviselő-testület minden évben – a gazdasági
folyamatok figyelembevételével felülvizsgálja a tulajdonában lévő lakások, helyiségek és
egyéb ingatlanok hasznosítása során alkalmazott díjak mértékét. Az elmúlt években
önkormányzatunk nem változtatott az alkalmazott bérleti és használati díjakon, mert a piaci
viszonyok és a fogyasztói árindex ezt nem indokolták. A KSH adatai szerint a fogyasztói
árindex összességében továbbra sem mutat jelentős emelkedést. A fenti adatok és a fogyasztói
árindex mutatóinak figyelembevételével nem javasol díjmódosítást a bérleti- és használati díjak
területén a 2019. évre. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a Város6

és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát és
egyúttal jelzi, hogy négy határozati javaslatról kell dönteniük. Nincs hozzászólás, ezért kéri,
hogy szavazzanak.
Elsőként az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálatáról 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
323/2018. (XII.12.) határozata
Az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálata
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott lakásbérleti
díjakat, és
1) úgy határoz, hogy 2019. évben nem módosítja azokat,
2) hatályban tartja a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló
7/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet szerint megállapított egységárakat és
feltételeket.
Határidő:
Felelős:

2018.12.12.
polgármester

Pálffy Károly: kéri, hogy az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak
felülvizsgálatáról 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
324/2018. (XII.12.) határozata
Az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálata
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott helyiségbérleti
díjakat, és
1) úgy határoz, hogy 2019. évben nem módosítja azokat,
2) hatályban tartja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról
szóló 45/2013. (II. 28.) képviselő-testületi határozat mellékletében megállapított
egységárakat és feltételeket.
Határidő:
Felelős:

2018.12.12.
polgármester

Pálffy Károly: kéri, hogy az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak
felülvizsgálatáról döntsenek.
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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
325/2018. (XII.12.) határozata
Az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálata
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott közterülethasználati díjakat, és
1) úgy határoz, hogy 2019. évben nem módosítja azokat,
2) hatályban tartja a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletében megállapított egységárakat.
Határidő:
Felelős:

2018.12.12.
polgármester

Pálffy Károly: kéri, hogy az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak
felülvizsgálatáról.
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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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
326/2018. (XII.12.) határozata
Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálata
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott mezőgazdasági
földbérleti díjakat, és
1) úgy határoz, hogy 2019. évben nem módosítja azokat,
2) hatályban tartja a mezőgazdasági földbérleti díj megállapításáról
488/2014. (X. 10) képviselő-testületi határozat szerinti 1500,-Ft/AK árat.
Határidő:
Felelős:

szóló

2018.12.12.
polgármester

5. 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. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
327/2018. (XII.12.) határozata
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 szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: polgármester

6. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy A települési önkormányzat
képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. A beszámoló számba
veszi a jegyző, mint önkormányzati adóhatóság tevékenységét, hogy a képviselők és a bicskei
lakosság minél teljesebb képet kaphasson az adóztatásról. Elmondja, hogy az előterjesztést a
Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
328/2018. (XII.12.) határozata
Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról szóló 2018. évre vonatkozó
beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
jegyző
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7. Napirendi pont
Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban érkezett észrevételekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Az elmondottak alapján kéri a képviselőtársakat,
hogy támogassa a határozati javaslatot. Kéri, hogy adjanak lehetőséget a bicskei családoknak,
hogy ingatlant tudjanak vásárolni és a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe véve az
életüket el tudják kezdeni egy új lakóingatlanban. Jelzi, hogy a napirendi pontot a Város- és
Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Megadja a szót Máté János Szilárd képviselőnek.
Máté János Szilárd: megkérdezi, hogy történt-e egyeztetés a levelet benyújtókkal.
Megkérdezi, hogy érdemes-e leülni velük egy kerekasztalhoz, beszélgetni velük erről és utána
véglegesíteni egy önkormányzati határozattal. Nem lenne-e célszerűbb meghallgatni egy
kerekasztal vagy egy közmeghallgatás keretében az ő elképzelésüket és az önkormányzat
elképzelését egyeztetni egymással és így meghozni egy végleges határozatot.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy a témában tartottak közmeghallgatást. Aki szerette
volna elmondani a véleményét, annak a lehetőség biztosítva volt. Akkor senki nem élt ezzel a
lehetőséggel. Azt gondolja, hogy ez a fórum lett volna az, ahol ezt meg lehetett volna vitatni.
Elmondja, hogy az önkormányzat elképzelése az, hogy azt az adott területet lakófunkcióval
lássák el. Hozzáteszi, hogy egy olyan terület felparcellázását folytatnák, melyet az elődeik
kezdtek meg.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy a Szent István és az Arany János által határolt területen van egy
terve az önkormányzatnak, hogy majd egyszer utcát nyit és van egy üres földterület.
Megkérdezi, hogy ezzel mi van. A tudomása szerint ez tíz évtől is régebbi dolog. Tájékoztatja
a képviselőket, hogy őt már keresték meg a lakosság részéről, hogy az önkormányzat
elértékteleníti a telkét, mert kezdeni vele nem tud mit, mert van egy kilátásba helyezett dolog.
Megkérdezi, hogy miért nem ezzel kezdenek valamit.
Pálffy Károly: elmondja, hogy nem csak ez az egy terület van a Helyi Építési Szabályzatban
kijelölve olyan területre, amely a későbbiekben akár tömbfeltárással érintett lehet. Annak
érdekében, hogy ezt valamikor meg lehessen valósítani, ezért vannak rajta azok a
szabályozások. Ha nem lennének rajta ezek a szabályozások, nem lehetne megvalósítani. Nem
gondolja azt, hogy ezek a szabályozások bárkinek az ingatlanát olyan módon befolyásolnák,
ami értéktelenné tenné az ingatlanát. Hozzáteszi, hogy lehetőség lett volna a korábbiakban és a
későbbiekben is lesz tömbfeltárások elvégzésére. Amit figyelembe kell venni az az
önkormányzat lehetőségei, hogy mit tud megvalósítani, milyen összegű befektetéssel tudja
igazából megvalósítani egy utcanyitást, vagy egy tömb feltárását. Ezeknél a területeknél a
közművektől elkezdve a közutaknak a megvalósításáig az önkormányzatnak kell biztosítania.
Itt ezen a területen, mely önkormányzati terület, itt nem kell másokkal egyezkednie annak
érdekében, hogy a bicskeieknek lehetőséget tudjanak nyújtani a lakhatás biztosítására. Míg a
tömbfeltárásoknál egyrészt ki kell sajátítani egyrészt azt a területet, ahol az út, illetve a
közművek mehetnek, illetve az önkormányzatnak kell megvalósítania ezeknek a kiépítését, ami
a jelenlegi áraknál elég magas összeg lenne, miközben úgy, hogy bevétele az önkormányzatnak
nincs. Ennél a területnél meglenne a fedezete az ingatlanok árából a szükséges közműveknek a
kiépítésére.
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Heltai Zsolt: elmondja, nem érzi, hogy a polgármester miért nem érti azt, hogy miért
értéktelenedik el a terület. Példaként említi, hogy ha valaki üvegházat szeretne felépíteni a
telkén, akkor arra nem biztos, hogy megkapja az engedélyét, hiszen az önkormányzatnak tervei
vannak a területtel.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy az ilyen esetekben be kell jönni az önkormányzat
építéshatóságára, ahol a kollégái segítenek megoldani a problémákat. Hozzáteszi, hogy az
eddigi polgármestersége alatt nem találkozott olyan problémával, amit ne tudtak volna
megoldani, természetesen a jogszabályok mentén. Azt, hogy mikori és kik miért nem csinálták
meg a tömbfeltárást, valószínűsíti, hogy a korábbiakban is hasonló problémákkal küzdöttek.
Mivel nincs több hozzászólás, ezért kéri, 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: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett a következő
határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
329/2018. (XII.12.) határozata
Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban érkezett észrevételekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 241/2018. (IX.26.) számú önkormányzati
határozata alapján megindított településrendezési eszközök módosítása-Grund területe tárgyú,
a bicskei 2363/1 és 2363/2 ingatlanok területét érintő eljárásban a partnerségi egyeztetés során
beérkezett lakossági észrevételeket megtárgyalta.
A Képviselő-testület megerősíti a változtatási szándékát, az eljárást változatlan formában
kívánja lefolytatni.
A Képviselő-testület a döntését az alábbiakkal indokolja:
Az elmúlt években a város vezetése felé többen jelezték üres, beépíthető lakótelkek
iránti igényüket, ezért arra való tekintettel, hogy a város belterületén nincs olyan
önkormányzati tulajdonú ingatlan, melyen lakótelkek osztása lehetővé válhatna a
Képviselő-testület az ún. Grund lakócélú felhasználását tervezi.
A város vezetése a Bicske Szíve park fejlesztésének megindításával meghatározta
a város zöldfelületi rendszerének átalakítási ütemét, irányát, így a Bicske Szíve
parkban a jelenleginél sokkal magasabb minőségű és sportolási lehetőségekkel
kialakított park jön létre, mely alapján a Grund területe az Önkormányzat tervei
szerint bicskei családoknak lakóház építése céljából értékesítésre kerülhet. A
településrendezési eszközök módosításában a lakáscélú hasznosítás úgy került
meghatározásra, hogy ott konkrét, kötelezően kialakítandó telekhatárok nem
kerültek feltüntetésre, így a telekalakítások során még mindig nyitva áll annak a
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lehetősége, hogy az új lakóterületen is maradjon parknak, játszótérnek alkalmas
hely a hasznosítás során.
További indok a meglévő zöldfelületi rendszer átalakítására, hogy a Grund
területétől 700 méteren belül több más fejlesztéssel érintett -jelenleg
alulhasznosított- zöldterület található, melyek elhelyezkedésüknél és méretüknél
fogva sokkal alkalmasabbak az észrevételt benyújtók által leírt köz és sportpark
funkció ellátására.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: polgármester

8. Napirendi pont
Kerecsendi Kiss Márton Tanoda támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a jelenlévőket a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésről. Ezt
követően arról számol be, hogy időközben pályázati kiírás jelent meg a tanodák támogatására.
Bízik benne, hogy a nemzetiségi önkormányzat és a Mentsvár alapítvány is pozitív elbírálással
fog indulni. Jelzi, hogy a Gazdálkodási bizottság tárgyalta és támogatta a napirendi pontot.
Megnyitja a napirendi pont felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri,
aki támogatja a Tanoda működtetésének támogatását, 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
330/2018. (XII.12.) határozata
Kerecsendi Kiss Márton Tanoda támogatási kérelméről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. 2.000.000,-Ft keretösszeggel támogatja a Kerecsendi Kiss Márton Tanoda működtetését
a 2018. évi költségvetés 31. melléklet 25. soron szereplő működési bevételből származó
többletbevételen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére,
2. felhatalmazza a polgármestert a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával
kötendő, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. december 20.
polgármester
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A határozat mellékletet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. Napirendi pont
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatokon való részvételről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy mindkét pályázati lehetőség kapcsán
a maximálisan elnyerhető pályázati összegre kívánnak pályázatot benyújtani, ezért megkéri a
képviselőtársait, támogassák a határozati javaslatot. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja a pályázaton való részvételt, 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
331/2018. (XII.12.) határozata
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt pályázatokon való részvételről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 2019-es évre kiírt „Testvér-települési programok és
együttműködések” elnevezésű felhívásra 2.000.000,- Ft támogatási összegre pályázatot
kíván benyújtani,
2. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 2019-es évre kiírt „A magyar kultúráért és oktatásért”
elnevezésű felhívásra 2.500.000,- Ft támogatási összegre pályázatot kíván benyújtani,
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához és az azokban foglalt célok
megvalósításához szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye.
Határidő: 2018. december 18.
Felelős:
polgármester
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10. Napirendi pont
Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést, kiemeli a tájékoztatásból, hogy a KEHOP-os projekt
keretében a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Szent László-patak rehabilitációját végzi.
Hozzáteszi, hogy a projekt célja olyan beavatkozások megvalósítása, amelyek egyaránt
szolgálják a környezeti értékek megőrzését, a vizek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi
állapotának elérését, a bel- és csapadékvízzel, mint vízkezeléssel való gazdálkodás fejlesztését
és a vizek kártétele elleni védelem szintjének a növelését. Elmondja, hogy az előterjesztést a
Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy a közmeghallgatáson jelen lévő volt képviselő mondta el számára,
hogy az iskola fűtőházánál egy nagy méretű gázolajtartály van, melyből szivároghat a gázolaj.
Hozzáteszi, hogy kérte, hogy ezt a közmeghallgatáson tegye fel kérdésként, de voltak negatív
tapasztalatai, hogy nem szólalhatott meg a közmeghallgatáson, mint képviselő, így ezt nem
tette. De most egy hasonló témában megkérdezi, hogy ez tényleg így van-e.

Pálffy Károly: arról tájékoztatja a képviselőt, hogy a közmeghallgatáson a lakosság tehet fel
kérdéseket a képviselő-testületnek. Megadja a szót Bárányos József képviselőnek.

Bárányos József: elmondja, hogy a tartály üres, de hogy amikor az használatban volt és akkor
mi szivárgott belőle, arra nem tud választ adni. Ismerteti, hogy többen jelentkeztek, hogy
kiemelnék onnan a tartályt, de egyetlen vállalkozó sem vállalta azt, hogy rehabilitálja a területet.
Úgy véli, hogy anélkül nincs értelme.

Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást.

Dr. Bourgla Ossamah: arról tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a bizottsági ülésen
volt egy felvetésük az füstöléssel, égetéssel kapcsolatban. Kéri, hogy a zöldhulladék
elszállításával kapcsolatban próbáljanak mindenhol még jobban tájékoztatni a lakosságot, hogy
az égetés helyett a zöldhulladék kezelésének egyéb lehetőségét válasszák a kertekben.

Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy az lenne a cél, az elérendő dolog, hogy a
zöldhulladékgyűjtésnél rakja ki a lakosság a hulladékot, ne pedig égesse. Azt gondolja, hogy
az évi 10 zöldhulladékgyűjtési alkalom, illetve a komposztálásra is lehetőség van. Hozzáteszi,
hogy valószínűleg felül kell vizsgálniuk az önkormányzati rendeletüket, mert a városban
nemcsak akkor égetnek, amikor nem lehetne.

15

Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy tulajdonképpen ez volt a bizottsági vélemény is,
amit polgármester úr a mondandója végén említett. Hozzáteszi, hogy a lehetőség szerint
többször nyomatékosítsák az alternatív hulladékkezelési megoldásokat, a komposztálást, az
elszállítást, és minden olyan megoldást, ami nem az égetés. A hírelést az újságban, illetve az
internetes felületeken, a honlapon javasolják megtenni.
Dr. Bourgla Ossamah: hozzáteszi, hogy a lakosság azon része, aki éget, nem biztos, hogy
használ internet, ezért azt gondolja, hogy a Zöld Bicske helyezzen el papírt a kukákban, hogy
mikor fogják elvinni, hogy a lakosság méginkább tudjon róla.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy páréve volt szerencséje Békésszentandráson járnia, ahol a
környező logisztikai raktárokból szereztek egyutas raklapokat, amiket közmunkásokkal
kockaalakban összeszereltettek és komposztálóként ingyen adták a lakosságnak. Véleménye az,
ha valamit adnak a lakosságnak, azért lehet, hogy elmegy és beleteszi a komposztot. Ha ez nem
történik meg, akkor marad az égetés.
Bárányos József: ismerteti a testület tagjaival a saját tapasztalatit. Elmondja, hogy
elképzelhető az, hogy vannak olyan idős emberek, akik fizikális állapotuknál fogva nem tudják
ezt megtenni, és a lakókörnyezetük, hogy a komposztálást sem tudják megoldani.
Ivanics Imréné: elmondja, hogy abban látja a legnagyobb problémát, hogy égetés címszó alatt
sajnos olyan hulladékokat égetnek el, amit nem lenne szabad. Gyakorló kertművelőként úgy
véli, hogy nem lehet teljes mértékben megszűntetni az égetés. Ismerteti, hogy vannak olyan
dolgok, amelyeket nem lehet sem komposztálni, sem kirakni. Példaként említi a málnavesszőt,
a letermett paradicsomtövet. Hozzáteszi, hogy egyébként a falevél kitűnő trágya a földnek, az
beleásható a földbe, kivéve a diófalevél. Elmondja, hogy ha valaki betartja azokat a
szabályokat, hogy valóban a szárazanyagot tüzeli el, akkor fél óra alatt elég és füst nélkül, nem
szennyezi a környezetet. Azt gondolja, hogy jó amit a képviselőtársa mond, hogy folyamatosan
felhívni a lakosság figyelmét a szabályokra, de azt gondolja, hogy addig amíg meg nem tanulják
az emberek, ellenőrizni is kellene.
Pálffy Károly: elmondja, hogy érti a felvetést és ígéretet tesz arra, hogy a Bicskei Újságban
megjelentetnek egy cikket, hogy hogyan és miként lehet a környezetünket tovább védeni és az
égetést, valamint füstölést minél inkább elkerülni. További észrevétel, hozzászólás hiányában
kéri, 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
332/2018. (XII.12.) határozata
tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a környezet
állapotáról adott tájékoztatást tudomásul veszi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
polgármester

11. Napirendi pont
Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről
Előterjesztő: jegyző
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Város- és
Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, hogy aki a hivatal 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
333/2018. (XII.12.) határozata
Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
jegyző
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12. Napirendi pont
Az
önkormányzati
képviselők
választópolgárokkal
való
kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, észrevétel ezért kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. Az előterjesztés
mellékletének sorrendjében kéri, hogy hozzák meg személyenkénti döntésüket. Elsőként a saját
beszámolójának elfogadásáról 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
334/2018. (XII.12.) határozata
Pálffy Károly polgármester, önkormányzati képviselő választópolgárokkal való
kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló
tájékoztatási kötelezettségről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselők
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői
tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről” tárgyú előterjesztést és megállapította,
hogy
Pálffy Károly polgármester, önkormányzati képviselő a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt
kötelezettségének eleget tett.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: másodikként Bálint Istvánné alpolgármester beszámolójának elfogadását
javasolja, 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
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
335/2018. (XII.12.) határozata
Bálint Istvánné alpolgármester, 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 alpolgármester, önkormányzati képviselő a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt
kötelezettségének eleget tett.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: kéri, hogy Iványi Ferenc Tivadarné beszámolóját, aki 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
336/2018. (XII.12.) határozata
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
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Iványi Ferenc Tivadarné önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: kéri, aki Bárányos József 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
337/2018. (XII.12.) határozata
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: 2018. december 12.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki Ivanics Imréné képviselőasszony 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
338/2018. (XII.12.) határozata
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: 2018. december 12.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki Németh Tibor képviselő beszámolójának elfogadását támogatja,
kézfelemeléssel 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
339/2018. (XII.12.) határozata
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.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: polgármester

21

Pálffy Károly: Sulyokné Guba Judit képviselőasszony beszámolóját teszi fel szavazásra.
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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
340/2018. (XII.12.) határozata
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.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: Szabó Attila képviselő beszámolójának elfogadását javasolja, kéri, hogy aki
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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
341/2018. (XII.12.) határozata
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
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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: 2018. december 12.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, hogy Máté János Szilárd képviselő beszámolóját, aki 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
342/2018. (XII.12.) határozata
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: 2018. december 12.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: kéri, aki Igari Léna 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
343/2018. (XII.12.) határozata
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: 2018. december 12.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: kéri, 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
344/2018. (XII.12.) határozata
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.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki Heltai Zsolt képviselő beszámolóját elfogadja, jelezze.
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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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
345/2018. (XII.12.) határozata
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: 2018. december 12.
Felelős: polgármester

13. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy az előterjesztett munkatervet fogadja el a
képviselő-testület. Hozzáteszi, hogy a napirendi pontot a Város- és Vállalkozásfejlesztés
bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs észrevétel,
hozzászólás, ezért kéri, aki a munkatervet 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
346/2018. (XII.12.) határozata
A Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselő-testület rendes
ülését az alábbi időpontokban, 8.30 órakor tervezi megtartani:
2019. január 23. (szerda)
2019. február 20. (szerda)
2019. március 20. (szerda)
2019. április 17. (szerda)
2019. május 22. (szerda)
2019. június 19. (szerda)
2019. szeptember 18. (szerda)
2019. október 22. (kedd)
2019. november 20. (szerda)
2019. december 11. (szerda)
A 2019. évi munkatervét a határozat mellékelte szerint fogadja el.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: a következő napirendi pont tárgyalását megelőzően kéri személyes érintettsége
miatt a szavazásból történő kizárását, illetve az ülés vezetésére felkéri Bálint Istvánné
alpolgármester asszonyt.
14. Napirendi pont
A polgármester 2019. évre vonatkozó cafetériájának megállapításáról
Előterjesztő: jegyző
Bálint Istvánné: elsőként kéri, aki a polgármester szavazásból történő kizárásával 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: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (1 fő nem vett részt a
szavazásban)
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
347/2018. (XII.12.) határozata
Pálffy Károly polgármester döntéshozatalból történő kizárása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Pálffy Károly polgármestert
„A polgármester 2019. évre vonatkozó cafeteriájának megállapításáról” szóló előterjesztést
lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: jegyző

Bálint Istvánné: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a napirenddel
kapcsolatban felvetése, észrevétele. Nincs, ezért kéri, aki a határozati javaslattal egyetért,
jelezze.
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:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
348/2018. (XII.12.) határozata
A polgármester 2019. évre vonatkozó cafeteriájának megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pálffy Károly polgármester 2019. évre
vonatkozó cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét 200.000,- Ft
összegben határozza meg.
A polgármester cafetériájának igénybevételére a Bicskei Polgármesteri Hivatal cafetéria
szabályzata irányadó.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: jegyző
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15. Napirendi pont
313/2018. (XI. 28.) számú határozat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Ezt követően megnyitja a napirend felett a vitát.
Nincs észrevétel, hozzászólás, ezért kéri, aki a határozat módosítását támogatja, 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:
A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
349/2018. (XII.12.) határozata
313/2018. (XI. 28.) számú határozat módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 313/2018. (XI.28.) számú

intézményvezetői pályázati kiírásról szóló határozatát az alábbiak szerint
megváltoztatja:
-a „január 4.” szövegrész helyébe „január 9.” szövegrész lép.
A képviselő-testület a határozat többi részét változatlanul hatályban tartja.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: polgármester
16. Képviselői bejelentések
Pálffy Károly: megadja a szót Máté János Szilárdnak.
Máté János Szilárd: arról tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a rádió
gyártásvezetőjétől kaptak egy hírt, melynek értelmében 2018. december 17-én 11 óra 56
perckor a Kossuth rádió a bicskei református harang megszólaltatását tervezi hozzá fűződő
magyarázatokkal. Az adást december 22-én megismétlik. Jelezte a gyártásvezető úrnak, hogy
ez szép karácsonyi ajándék részükre, de úgy véli az egész város részére. Megköszöni a
támogatást.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást és megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester
asszonynak.
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Bálint Istvánné: megköszöni minden kedves bicskeinek és az önkormányzat minden
intézményében dolgozó kollégának, akik az adventi nyitórendezvényen, a Kultúrkúria átadásán
bármilyen szerepet töltöttek be és segítették azt, hogy a rendezvény színvonala olyan
színvonalú legyen, amilyen volt. Véleménye szerint egy nagyon jó és méltó, patinás épületet
tud most már a város magáénak. Január 15-ig az ott látható kiállítás megtekinthető. Arra kér
mindenkit, akinek lehetősége van, nézze meg az épületet, a kiállítást.
A másik köszönete a múlt hét végén megrendezett Adventi-vásár rendezvény
megszervezésében részt vevőknek szól. Azt gondolja, hogy mostanra jutott el a közösség arra
a szintre, hogy egységben áll, hogy olyan képet tud mutatni, hogy jó ebben a városban élni, jó
ennek a városnak a polgárának lenni. Azt gondolja, hogy egy nagyon színvonalas és nagyon
emelkedett hangú rendezvény volt a vasárnapi is. Rengetegen látogattak ki. Nagyon jó
portékákkal készültek az intézményeikben dolgozó kollégák, szülők, gyerekek egyaránt. Ennek
tükrében, mivel ez az év utolsó soros ülése, kíván a bicskei Fidesz-csoport nevében áldott, békés
karácsonyt Bicske lakosságának.
Pálffy Károly: megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy a bizottsági ülésen képviselőtársa jelezte, hogy nem működik a
napelemes kandeláber. Ennek kapcsán emlékezteti a polgármestert egy korábbi ígéretére, mely
szerint a kandeláberek ügye visszakerül a képviselő-testület elé. Elmondja, hogy nem került
vissza a kandeláber-kérdés nem került vissza a testület elé.
Pálffy Károly: elmondja, hogy nem került vissza valóban, de nem határoztak meg időpontot.
Megköszöni a képviselő-testület tagjainak, valamint mindenkinek a munkáját a 2018-as évben,
aki az önkormányzat gazdagodását, illetve annak elérését tűzte ki céljául és ezért mindent meg
is tett. Mindenkinek áldott karácsonyt és nagyon boldog új esztendőt kíván. Az ülést 8.30 órakor
bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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