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

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési
Központ épületében (2060 Bicske, Kossuth tér 20.

Az ülés időpontja:

2019. február 20. (szerda) 8.35 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
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:
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
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
Dankó Anikó ügyintéző
Kósa László Bicske Városi TV
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Szabó Ágnes Egységített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója
Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nkft. gazdasági igazgatója
Farkas Katalin Országos Orvosi Ügyelet NKft. képviselője
Pálffy Károly: megnyitja a képviselő-testület soros, nyílt ülését. Megállapítja, hogy a testület
10 fővel határozatképes. Elmondja, hogy dr. Bourgla Ossamah jelezte, hogy nem tud részt venni
a testületi ülésen. A kiküldött napirendi pontra tesz javaslatot, kéri, aki a napirendet elfogadja,
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
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2019. (II.20.) határozata
a 2019. február 20-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 20-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 polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
3. Közművelődési rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2018. évre készített éves
költségelszámolásról
Előterjesztő: polgármester
5. Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
6. A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
7. A Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati
felhívásról
Előterjesztő: polgármester
8. „TeSzedd” akcióban történő részvételről
Előterjesztő: polgármester

9. Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről
Előterjesztő: polgármester
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10. A Dinamik Harcművészeti
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester

Közhasznú

SE

részére

nyújtott

támogatás

11. A Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
12. 2019. március 15-i ünnepi programról
Előterjesztő: polgármester
13. Pálffy Károly polgármestert megillető 2019. évi szabadság igénybevételének és
ütemezésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
14. Képviselői bejelentések
Határidő: 2019. február 20.
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: az előterjesztés címének ismertetését követően megadja a kérdezési lehetőséget
a testület tagjai számára.
Ivanics Imréné: az események közül a 8. pontban felsorolt eseményre kérdez rá.
Heltai Zsolt: a 13. pontban megjelölt eseményről kér bővebb tájékoztatást.
Pálffy Károly: további kérdés, észrevétel hiányában elsőként a 8. pontban meghatározott
eseményről nyújt bővebb információt.
8. 2019. január 30. Egyeztetés a MÁV Zrt. képviselőjével Tulik Károllyal P+P parkoló
kialakításával kapcsolatban
Elmondja, hogy az előző képviselő testületi üléseken is már beszámolt róla, hogy a MÁV Zrt.
képviselőivel folyamatos tárgyalásokat tartanak annak érdekében, hogy a két vasútállomáson
megfelelő parkolókat tudjanak kialakítani akár ideiglenes jelleggel, amíg a nagyállomáson az
Intermodális Csomópont nem épül meg. Ezzel párhuzamosan a kiállomás, Bicske-Alsó,
területén is szeretnének kialakítani megfelelő parkolót, valamint jelezték azt, hogy szeretnék,
ha Bicske-Alsó állomáson az épületet rendeznék és az ideiglenesen elhelyezett konténerjegypénztár helyett visszaköltözne a jegypénztár, illetve az utasváró az eredeti épületbe. A
napokban megjelent újságcikkek alapján, illetve a MÁV által kiadott sajtóközlemény alapján is
pozitív hírről tud beszámolni. A MÁV a 2019-es évben több állomás területét szeretné
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megújítani és első helyen sorolták fel Bicske-Alsó megállóhelynek is a rendezését. Bízik benne,
hogy a további tárgyalásokon előrébb tudnak jutni és a 2019-es évben Bicske-Alsó állomás
helyzete is rendeződni fog. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy előzetesen annyit jeleztek, hogy
150-170 méteres peronrész megújítására, illetve utasvárók kialakítására kerül sor a peronok
mentén, valamint vizsgálják az épület rendezhetőségét. Ezt követően nyílik lehetőség a
parkolási helyek kiépítésére.
13. 2019. február 6. Egyeztetés Gyüre Tamás vállalkozóval a hivatal épületének
felújításáról
Tájékoztatja a képviselőket, és jelenlévőket, hogy a hivatal épületének azon részeinek
felújítását végzi, mely részek a 2014. évi felújításból kimaradtak, tehát az adó, illetve a szociális
iroda területi része, továbbá a pénzügyi irodák.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy polgármester úr kérte, hogy a képviselő-testület tagjai keressenek
bicskei vállalkozókat, akik különböző építőipari beruházásokba vagy akár ilyenben is részt
tudnának venni. Ígéretének eleget téve elküldte a cég bemutatkozóját. Viszont azóta a cég
részére nem érkezett semmilyen visszajelzés. Megkérdezi, hogy számíthat-e a cég az
önkormányzat megkeresésre.
Pálffy Károly: válaszol. Tájékoztatja, hogy a kérést a közbeszerzési eljárásokhoz fogalmazták
meg és a közbeszerzési tervről az előző testületi ülésen döntöttek. Azokban az eljárásokban
tudják majd megkeresni a vállalkozókat.
Nincs több hozzászólás, észrevétel, ezért megkéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a
beszámolót, 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: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019. (II.20.) 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: 2019. február 20.
Felelős: polgármester
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2. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: tájékoztatja a testületet, hogy a képviselő-testület a 2019. január 23-i ülésen
döntött a polgármester átruházott hatáskörében 2018. december hónapban megállapított
szociális támogatásokról. Megadja a lehetőséget a kérdezésre. Nincs kérdés, észrevétel, ezért
kéri 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: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019. (II.20.) határozata
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2019. február 20.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont
Közművelődési rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a
Humánerőforrások és a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Sulyokné Guba Juditnak, a
Humánerőforrások bizottság elnökének.
Sulyokné Guba Judit: tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Humánerőforrások bizottság a
rendelet-tervezet 6. §-ába kéri, hogy a partnerek felsorolásánál a közoktatási intézmények is
legyenek benne. Ennyi kiegészítéssel éltek.
Pálffy Károly: további hozzászólás hiányában kéri, hogy a bizottsági javaslattal együtt
elfogadja a rendelet-tervezetet, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
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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 rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2018. évre készített éves
költségelszámolásról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztést a
Gazdálkodási, valamint a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri a képviselőket, aki elfogadja
a beszámolót, 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
22/2019. (II.20.) határozata
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2018. évre készített éves
költségelszámolásról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, az Euromax 2005 Kft., mint közszolgáltató által elkészített
2018. évre vonatkozó költségelszámolást elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 20.
polgármester
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5. Napirendi pont
Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását közszolgáltatási szerződés alapján az
EUROMAX 2005 Kft. látja el Bicske Város közigazgatási területén. A közszolgáltatóval
megkötött közszolgáltatási szerződés a hónap végén lejár, ezért önkormányzatnak új
közszolgáltatási szerződést kell kötnie. A közszolgáltatás becsült értékének megállapítása
érdekében a közszolgáltató által elkészített éves beszámolókban szereplő adatok alapján
megállapítható, hogy a nagymértékű csatorna-rákötések miatt, a beszerezni kívánt
közszolgáltatás becsült értéke közbeszerzési értékhatár alatti. Mindazonáltal ajánlatokat kértek
be a közszolgáltatás ellátására vonatkozóan a közszolgáltatóktól. Javasolja, hogy a képviselőtestület számára, hogy a legolcsóbb árajánlatot adó EUROMAX 2005 Kft.-vel kössék meg a
közszolgáltatási szerződést. Az előterjesztést a Gazdálkodási bizottság és a Város- és
Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta. Jelzi, hogy egy határozatot és egy rendeletet kell
elfogadniuk. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki a határozati
javaslatot, támogatja, 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
23/2019. (II.20.) határozata
Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) Bicske város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásra vonatkozóan szerződést köt
az EUROMAX 2005 Kft (8093 Lovasberény, József Attila út 7.) közszolgáltatóval – 2019.
március 1. napjától 2024. február 29. napjáig terjedő – határozott időtartamra a melléklet
szerinti tartalommal,
3.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. február 28.
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pálffy Károly: kéri, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel 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 rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Napirendi pont
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: elsőként megköszöni Nagyné Szita Erzsébet számára, hogy helyet biztosít a
hivatal épületének felújítása idejére a képviselő-testületi ülések számára. Ezt követően ismerteti
az előterjesztést. Jelzi, hogy az előterjesztést a Humánerőforrások bizottsága tárgyalta, valamint
itt is két határozati javaslatról kell dönteniük. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a
szót Sulyokné Guba Judit elnökasszonynak.
Sulyokné Guba Judit: ismerteti, hogy a jelenleg hatályban lévő alapító okirat 4.3.3-as
pontjában szerepel a zánkai üdülőtábor területén nyilvános könyvtárat üzemeltetése és jó
ötletnek tartanák ennek megvalósítását a továbbiakban is.
Szabó Attila: válaszul elmondja, hogy véleménye szerint ez csak egy könyvtáros munkatárs
foglalkoztatásával lenne megoldható. Nem rossz az ötlet, de a kivitelezéshez pontosítások
szükségesek és egy olyan helyet kell biztosítani, ahol az megvalósítható.
Sulyokné Guba Judit: hozzáteszi, hogy tapasztalják azt, hogy a gyerekek keveset olvasnak,
ezért kéri, hogy szorgalmazzák az ilyen fajta szabadidős tevékenységet.
Pálffy Károly: megadja a szót az intézményvezető asszonynak.
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Nagyné Szita Erzsébet: megköszöni a szót. Elmondja, hogy az alapító okirat egyértelműen
szabályozza, hogy a feladatellátás Bicske közigazgatási területe. A bizottsági elnökasszony
által felvetett könyvkölcsönzési lehetőség működik a táborban, hiszen számos adománykönyv
áll rendelkezésre a gyerek számára a klubszobában. Hozzáteszi, hogy ez nem alapító okirat
kérdése, hanem intézményi együttműködésé, természetesen ennek az együttműködésnek nincs
akadálya.
Pálffy Károly: javasolja, hogy ezt akkor bízzák az intézményvezetőkre. Megkérdezi, hogy az
alapító okirathoz van-e még valakinek hozzászólása. Nincs, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri,
aki az alapító okirat módosításával 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
24/2019. (II.20.) határozata
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) elfogadja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának
Módosító okiratát a melléklet szerinti tartalommal,
2) felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti okirat aláírására,
3) felkéri a polgármestert, hogy Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár
alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága
részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje
meg,
4) felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Pálffy Károly: kéri, aki az egységes szerkezetű alapító okirattal 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
25/2019. (II.20.) határozata
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetű alapító
okiratának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. elfogadja a Bicskei Egységes Művelődési központ és Könyvtár egységes szerkezetű
Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal,
2. felkéri a polgármestert, hogy a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár
egységes szerkezetű alapító okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése
érdekében küldje meg,
3. felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Napirendi pont
A Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati felhívásról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a 3. számú háziorvosi felnőtt
körzetben a betegellátás zavartalan biztosítása érdekében az Bicske Város Önkormányzat és a
BINO Bt. között betöltetlen praxisban történő helyettesítés céljából határozott időtartamra,
2019. június 30-ig szerződéskötésre került sor. Az illetékes népegészségügyi hatóságtól a
háziorvosi ellátás nyújtására a szükséges működési engedélyt megkapta az önkormányzat, a
Nemzeti Egészségügyi Alapkezelővel a finanszírozási szerződést megkötötték, a finanszírozás
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tehát biztosított. A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
megküldte határozatát, melyben dr. Kauda Béla háziorvos területi ellátási kötelezettséggel
végzett felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó praxisjogát hivatalból 2019. január 1. napjával
visszavonta. A fent leírtak szerint 2018. december 31-ig dr. Kauda Béla rendelkezett a praxissal,
2019. január 1. napjától a praxis a praxiskezelőhöz került vissza. E háziorvosi körzethez tartozó
praxisjogot egy arra jogosult orvos ingyen megszerezheti, ha megfelel a praxisjog megszerzése
feltételeinek. Az alapellátás biztosítása, illetve annak érdekében, hogy mihamarabb betöltsék a
praxist, indokolt meghirdetni a háziorvosi praxist. A feladat ellátásával kapcsolatban a szakmai
feltételeket a vonatkozó jogszabályok egyértelműen leírják. A hirdetményt széles körben
jelentetik meg, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ oldalán is közzéteszik.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirendi pontot a Humánerőforrások bizottsága tárgyalta
és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel, ezért kéri, aki
támogatja a határozati javaslatot, 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
26/2019. (II.20.) határozata
A Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati felhívásról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben
az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében
1.) felkéri a polgármestert, hogy hirdesse meg a háziorvosi praxist,
2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti hirdetményt széles körben tegye közzé,
különösen az Állami Egészségügyi Ellátó Központ weboldalán jelentesse meg,
3.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) és 2.) pontban foglaltak végrehajtása érdekében
szükséges valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: felkéri a képviselő-testület tagjait, amennyiben tudnak olyan háziorvosról, aki
a praxist ellátná, jelezze számára ennek a pályázatnak a kiírását annak érdekében, hogy a
háziorvosi körzet ellátása minél hamarabb megtörténjen.
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8. Napirendi pont
„TeSzedd” akcióban történő részvételről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőket és a jelenlévőket, hogy
2019. évben is megrendezésre kerül a „TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért!” akció.
Ez alkalommal 2019. március 18 – 23. közötti időszakra tervezik megtartani az országban a
szemétszedést. Az idei évben is vállalják szervezők a kézi szemétszedéshez szükséges eszközök
(zsákok, kesztyűk, stb.) biztosítását. Javasolja, hogy a település az előző évekhez hasonlóan is,
az idei évben is csatlakozzon az országos akcióhoz. Az előterjesztést a Város- és
Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak.
Bálint Istvánné: elmondja, hogy a bizottsági ülésen jelen volt és a testületi ülésen szeretné
megkérni az oktatási, nevelési intézmény vezetőit, hogy a gyermekek bevonásával a tavalyi
évtől kicsit eltérően, az idei esztendőben a városban, a közterületeken, játszótereken próbálják
meg a szemétszedést megszervezni. Természetesen a külterületen lévő irgalmatlan
szemétkupacokat is megpróbálják eltakarítani a felnőttek bevonásával. Úgy gondolja, hogy
ennek nevelő hatása is van, ezért szeretn, ha a pénteki napon az iskolák vagy óvodai
nagycsoportosok bevonásával, természetesen szülői engedéllyel, részt vegyenek a játszóterek,
közparkokban való szemétszedésben.
Pálffy Károly: megköszöni a hozzászólást. Kéri, aki támogatja az akcióban való részvételt,
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
27/2019. (II.20.) határozata
„TeSzedd” akcióban történő részvétel szándék kinyilvánítása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. kinyilvánítja, hogy a 2019 évben megrendezésre kerülő „TeSzedd” hulladékgyűjtési
akcióban részt kíván venni,
2. felhatalmazza polgármestert az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.
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Határidő: 2019.03.24.
Felelős: polgármester

9. Napirendi pont
Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: köszönti Dr. Farkas Katalint az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
képviseletében. Ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Kft. képviselőjét, hogy szeretné-e
kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Farkas Katalin: köszönti a képviselő-testületet, majd elmondja, hogy kicsit más
megvilágításból kívánja kiegészíteni a beszámolót. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a
beszámolóban statisztikai számokkal is kimutatták, hogy mely területen milyen ellátottsággal
végezték a feladatukat. Összességében a feladatellátásukat, a terület összes lakosságára vetítve,
a lakosság 15%-a vette igénybe, Bicskére vetítve ez nagyságrendileg 20% volt. A tavalyi évet
tekintve gyakorlatilag problémamentesen zárult az év, de nem titok, hogy orvoshiány van, mert
gyakorlatilag a 7. pontban ugyanezt tárgyalták saját hatáskörben is. Az előző évben volt egy
olyan igény az önkormányzat részéről, hogy egyik orvosukat vegyék ki az ügyeleti ellátásból,
melyet megtettek, de azért nagyon komoly veszteséget jelentett számukra orvosi vonalon.
Továbbá elmondta, hogy az egyik orvosuk pedig helyettesítést vállal a település valamely
körzetében, amely szintén azt jelentette, hogy kevesebb orvos végez feladatot az Orvosi Ügyelet
Kft-nél. Azt gondolja, hogy nemcsak Bicske településen, hanem ma Magyarországon is nagyon
komoly problémát okoz a háziorvos hiánya, illetve nyilván valóan az ügyeleti ellátásnál is a
feladatok ellátásának a pótlása. Azt gondolja, hogy ennek egyik szerves része kell, hogy legyen
a díjazás. Az idei évben kiírásra kerül majd az új közbeszerzés, és reméli, hogy akkor majd
megoldódnak azok a problémák, amelyekkel jelenleg küzd az ügyeleti ellátás.
Pálffy Károly: reflektálna arra, hogy az önkormányzat kérte az egyik orvosnak a lecserélését.
Igen, azért mert, a doktor úr nem a megfelelően látta el a betegeket. A folyamatos panaszok
miatt fordultak a szolgáltatóhoz, hogy a megfelelő ellátását és emberi oldalról is kérik a
megfelelő ellátását a bicskeiek, illetve az orvosi ügyeletben részt vevő települések számára. Azt
gondolja, hogy a közbeszerzési ellátásban a Kft. vállalta azokat a feltételeket, az árakat a Kft.
szabta meg, melyet az önkormányzatok elfogadtak.
Megnyitja a napirend felett a vitát és előtte tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztést a
Humánerőforrások bizottsága tárgyalta és támogatta. Ezt követően megadja a szót Bárányos
Józsefnek.
Bárányos József: megköszöni a polgármesternek a pontosítást és elmondja, hogy ez a bizonyos
orvos nem volt hajlandó kimenni a beteghez. Hozzáteszi, hogy a szerződés szerint a feladat
kettős, hiszen egy orvosnak folyamatosan az ügyeleti helyiségben rendelkezésre kell állni, a
másik orvosnak pedig szükség szerint a körzetbe ki kell mennie. Megköszöni, hogy a pontosság
kedvéért ezt elmondhatta.
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Pálffy Károly: megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármesternek.
Bálint Istvánné: a beszámolót elfogadásra javasolja, de két pontosítást szeretne tenni. A
beszámoló 2. pontjában a bicskei telephely bemutatása résznél olvashatják, hogy a „sürgősségi
esetek intézeti ellátására a legtöbb esetben a tatabányai Szent Borbála kórházban van
lehetőség”. Elmondja, hogy nem fedi teljesen a valóságot, hiszen Újbarok, Szár és Óbarok talán
az érintett település körzet szempontjából, amúgy székesfehérvári Szent György kórházban
történik a betegek további szakellátása.
Valamint a beszámoló utolsó oldalán kér pontosítást, mert az arányszámok félreérthetőek.
Pálffy Károly: kiegészítésként elmondja, hogy amit alpolgármester asszony indézet, az az volt,
hogy a betegek 14,6/-ánál volt szükséges továbbutalásra, kórházi ellátásra és ebből 8,6% saját
járművel vagy pedig tömegközlekedéssel ment tovább az ellátóintézménybe. Az esetek
összességében 6%-nak kellett igénybe vennie az Országos Mentőszolgálatnak a szállítását a
sürgősségi ellátás érdekében. Ez félreérthető, hogy az összes ellátott 6%-a esetében kellett a
mentőszolgálatnak beszállítania a megfelelő ellátóintézménybe.
Alpolgármester asszony módosítási javaslatával teszi fel elfogadásra a beszámolót. Kéri
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: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2019. (II.20.) határozata
Beszámoló a Bicske Központi Orvosi Ügyelet 2018 évi működéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóját a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet
2018. évi működéséről a csatolt melléklet szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. február 20.
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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10. Napirendi pont
A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Ismerteti, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási
bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért
kéri, aki támogatja a beszámoló elfogadását, 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
29/2019. (II.20.) határozata
A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE
részére, a 320/2018. (XI.28.) Kt. határozat alapján nyújtott 300.000,-Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Határidő: 2019. február 20.
Felelős: polgármester

11. Napirendi pont
A Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Hozzáteszi, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási
bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért
kéri, aki támogatja a beszámoló elfogadását, 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:

15

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2019. (II.20.) határozata
A Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány
részére, a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 200.000,-Ft vissza nem
térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót
elfogadja.

Határidő: 2019. február 20.
Felelős: polgármester

12. Napirendi pont
2019. március 15-i ünnepi programról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. A hagyományokhoz híven az idei évben is megfelelő
módon szeretnének megemlékezni a március 15-ei eseményekről. A határozati javaslat
tartalmazza a rendezvény programtervét. A rendezvényt 2019. március 15-én 17.00 órakor
javasolja megtartani. Az ünnepi műsorra a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolát kérnék fel.
Az ünnepi köszöntő szónokára korábbi egyeztetések alapján már felkértek egy személyt, aki
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, ezrét az ünnepi köszöntőt a város polgármester
mondaná el.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Jelzi a képviselőknek, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási
bizottság támogatta, valamint a Humánerőforrások bizottság javaslatot tett hozzá. Felkéri a
bizottság elnökét a javaslat ismertetésére.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy tudomásuk szerint az óvónéniknek a kórusa készül az
ünnepségre, ezért kéri, hogy a határozati javaslatban, mint közreműködők legyenek feltűntetve.
Továbbá tájékoztatja a testület tagjait, hogy a bizottság javasolja az egyházak bevonását is a
rendezvénybe, illetve a többéves szokás szerint a fúvós zenekart is.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást, majd megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, aki a határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal támogatja,
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:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2019. (II.20.) határozata
2019. március 15-i ünnepi programról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Bicskei Egységes Művelődési
Központot a műsor előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai
feltételek biztosítására, a 350 db meghívó és 40 db plakát elkészítésére.
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ünnepség előkészítésére és lebonyolítására
a 2019. évi költségvetés kiemelt állami ünnepek előirányzat terhére keret jelleggel
300.000,- Ft-ot biztosít.
A programtervezet az alábbi:
Időpont: 2019. március 15. 17.00 óra
Helyszín: Petőfi Művelődési Központ
Narrátor: Janek Réka
Szózat
Ünnepi köszöntőt mond: Pálffy Károly polgármester
Ünnepi műsor:
Előadja: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
Közreműködik:
- Óvónők kórusa
- Egyházak
- Bicskei Fúvószenekari Egyesület
Koszorúzás: városunk 1848-49-es események tiszteletére állított emlékműveinél
Himnusz
Székely Himnusz
Fáklyás menet
A szervező a változtatás jogát fenntartja.
Határidő: 2019. március 15.
Felelős: polgármester

13. Napirendi pont
Pálffy Károly polgármestert megillető 2019. évi szabadság igénybevételének és
ütemezésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: a napirendi pont címének ismerteti, és egyúttal kéri a szavazásból történő
kizárását, valamint felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Fritz Gábor: megkérdezi a testület tagjait, ki az, aki az előterjesztést lezáró döntés
meghozatalából kizárja Pálffy Károly polgármester urat.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (Pálffy Károly nem vett részt a
szavazásban)
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2019. (II.20.) 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
„Pálffy Károly polgármestert megillető 2019. évi szabadság igénybevételének és ütemezésének
jóváhagyásáról” szóló előterjesztést lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt
kizárja.
Határidő: 2019. február 20.
Felelős: jegyző

Fritz Gábor: ismerteti, hogy a Kttv. alapján számítva polgármester úr előző évekből áthozott
szabadsága és a 2019. évi szabadság összesen 118 nap. Ezt a 118 napot osztotta el polgármester
úr az előterjesztés melléklete szerinti ütemezésben, melynek jóváhagyását kéri a képviselőtestülettől. Megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: látja, hogy polgármester úr az elmúlt években, a göngyölített szabadság
áthozatalából jött a 94 napból, szorgalmasan bejárt a munkahelyére. 2018-ban 14 napot vett
csak ki. Megköszöni és üdvözítőnek tartja, és a jövőre nézve is pozitív üzenet, hogy ezt a 118
napot a következő fél évben, vagy kicsit több, mint fél évben ki is veszi maradéktalanul. Ebben
reméli, hogy benne van az is, hogy egyfajta lezárásaként a polgármesteri karriernek nem
szeretne már bennhagyni több napot. Ezt maga és a bicskei lakók nevében megköszöni. Ennyit
szeretett volna hozzáfűzni.
Pálffy Károly: hozzáteszi, hogy ez a szabadságterv nem azt jelenti, hogy ezeket a
szabadságokat ki is tudja venni. Elmondja, hogy kötelező számára megjelölni az összes napot.
Fritz Gábor: további hozzászólás hiányában megkérdezi, ki az, aki támogatja az előterjesztés
szerinti szabadság ütemezését.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2019. (II.20.) határozata
Pálffy Károly polgármestert megillető 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megállapítja, hogy Pálffy Károly polgármester 2018. évben 14 nap szabadságot vett
igénybe, 2018. évben ki nem adott szabadságának mértéke 80 nap 2019. évben 2019.
október 31-ig 118 nap szabadságra jogosult,
2. Pálffy Károly polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését a határozat
mellékletében szereplő táblázat szerint hagyja jóvá.

Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
jegyző

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

14. Képviselői bejelentések
Pálffy Károly: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nyílt ülés végéhez értek, képviselői
bejelentések következhetnek. Megadja a szót Máté János Szilárd képviselőnek.
Máté János Szilárd: elmondja, hogy több idős ember is jelezte számára, hogy a városi
buszközlekedésben a busz nem várja meg a pontos, menetrend szerinti indulási idejét. Többször
szaladniuk kellett a busz után, illetve volt olyan is, hogy jelezték, hogy várjon, mert egy idős
férfi nehezen tud közlekedni, nem várta meg és becsukta az ajtót. Kéri, hogy ha van rá
lehetőségük, jelezzék a buszszolgáltató felé a problémát és kérjenek emberségesebb hozzáállást
a város lakói számára.
Pálffy Károly: válaszul tájékoztatja, hogy mindenképpen jelezni fogják. Kéri, hogy ha hasonló
eseteket tapasztalnak, akkor ne várják meg a képviselő-testületi üléseket, hanem jelezzék
feléjük, melyet azonnal jelezni fognak a szolgáltató felé. Azt gondolja, hogy a menetrend azért
van, hogy azt betartsák, mert az emberek ehhez alkalmazkodnak és az emberséges hozzáállás
alapkövetelménye, hogy ha látja, hogy egy idős ember vagy egy nehezen mozgó ember vagy
esetleg gyermekkel a buszhoz igyekvő lemaradásban van, azt is bevárja.
Megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
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Heltai Zsolt: jelzi, hogy két dolgot szeretne. Az egyik, hogy a Rózsa utcai járdafelújításból
felgyülemlett betontörmelék az ott élőket kezdi zavarni. Megkérdezi, hogy az
önkormányzatnak van-e terve arra, hogy ez mikor fog onnan eltűnni.
A másik az, hogy a közel múltban Bicske Önkormányzat egy pert vesztett a Bicskei Szó
internetes portállal szemben. Polgármester úr valamilyen vélt problémáját a bíróságra vitte,
pontosan nem ismeri az ügyet, viszont tudja, hogy legfelsőbb szinten is elmarasztalták, vagyis
hát az alperesnek adtak igazat. Ennek a pernek lettek költségei. Azt szeretné megtudni, hogy
polgármester úr ezt saját fizetése terhére kifizette esetleg vagy közpénzt használt fel ennek a
rendezésére.
Pálffy Károly: a képviselő első bejelentésére válaszol először. Elmondja, hogy a Rózsa utca
felújítási munkák még jelenleg is zajlanak, nem zárult le teljesen. Az Apponyi utca felújítása
még folyamatban van. Tájékoztatja, hogy az időjárás miatt nem tudták még folytatni.
Hozzáteszi, hogy amint a munkálatok befejeződnek, annak a kupacnak is el kell tűnnie. Kéri a
képviselő úrtól, hogy egy bejelentést egyszer tegyen meg. Értenek a szóból egyszer is, nem kell
többször. Bizottsági ülésen képviselő úr elmondta, azt is megértették.
A másik kérdésre pedig válaszul elmondja, hogy az önkormányzatot érte olyan a megítélésük
alapján olyan nem valós hírnek a terjesztése, ami miatt pert indítottak. Viszont hamis az, hogy
a pert elvesztették volna. A portál is hamisan tűnteti fel a döntést. A jogerős döntésben, a
képviselő úr amennyiben kíváncsi, rendelkezésre bocsájtják az indoklást, ott elolvashatja azt,
hogy a perben részben adott adott igazat az alperesnek, másrészről pedig az önkormányzatnak
adott igazat. Az nem igaz, hogy elvesztették volna a pert.
Újra megadja a szót Heltai Zsolt képviselőnek.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat a választók, akik őt ideküldték,
nem tudják, nem hallják. Neki azért kell ezt elmondania itt is, mivel ők jelezték felé ezt a
problémát, hogy hallják, lássák, hogy ez a probléma megoldásra fog majd egyszer kerülni.
A másik, hogy a kérdése arra irányult, hogy a költségeket, mely költséget meghatározott a
bíróság, amit például Bicske Városának. Erre nem adott ugye választ polgármester úr, hogy ezt
ön fizette saját zsebből, mert ön egy vélt problémát a bíróságra citált, vagy közpénzt használt
fel. Erre adjon választ.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy mivel az önkormányzatot érte a valótlan állítás, így az
önkormányzat fizette.
Megadja a szót Ivanics Imréné számára.
Ivanics Imréné: jelzi, hogy a tél nagyon sok hibát okozott az aszfaltos és a nem szilárd
burkolatú utakon. Kéri, hogy a lehetőségekhez mérten mérjék fel ezeket a hibákat és a lehető
legrövidebb időn belül történjenek meg a javítások mind a bel- és külterületeken.
Pálffy Károly: köszöni a jelzést. Elmondja, hogy tapasztalták, hogy nagyon sok kátyú, illetve
útromlás történt. A Gazdasági Szervezet már részben megkezdte ezeknek a problémáknak a
rendezését. Természetesen most csak a kisebb problémákat tudja rendezni, a kátyúkba
sódereknek a behordásával, ami időszakosan tudja csak ezeket a problémákat megoldani. A
kátyúzási munkálatokat az aszfaltos területeken a fagyok elmúltával tudják megoldani, hogy
megfelelő és minél jobb minőségi javítást tudjanak elvégezni.
Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak.
Bálint Istvánné: részben már megtörtént a válaszában, amit szeretett volna elmondani, hogy a
téli időjárás következtében kialakult úthibákat a Gazdasági Szervezet folyamatosan a jelzéseik

20

és a lakosság jelzései alapján javítja. A lakossággal élő, napi kapcsolatot tartva igyekeznek a
meglévő hibákat javítani és kezelni.
Pálffy Károly: további bejelentés, hozzászólás hiányában megköszöni a képviselő-testület
munkáját, az ülést 9.23-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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