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

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési
Központ földszinti kisterme 2060 Bicske, Kossuth tér 20.

Az ülés időpontja:

2019. április 17. (szerda) 8.35 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke
Dr. Bourgla Ossamah képviselő (8.40-kor megérkezik)
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna 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:
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző
Molnár Enikő a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Ádámné Bacsó Erika a Szervezési Iroda vezetője
Dankó Anikó ügyintéző
Stefanitsné Janek Réka ügyintéző
Ónodi Szabó Lajos főépítész, Bicske Építő Kft. ügyvezetője
Kósa László Bicske Városi TV
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója
Nagy Attila a Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója
Bajcsai Tamás a Bicske Városi Konyha vezetője
Szoboszlai Enikő a Bicskei Egészségügyi Központ NKft. gazdasági igazgatója
Teller Tamásné
Pálffy Károly: tisztelettel köszönt mindenkit a képviselő-testület áprilisi nyilvános ülésén.
Megállapítja, hogy a testület 11 fővel határozatképes. Jelzi, hogy Dr. Bourgla Ossamah nincs
jelen. A kiküldött napirendi pontokra tesz javaslatot. Kéri, aki a napirendi javaslattal egyetért,
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
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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) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
a 2019. április 17. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 17. napi soros, nyilvános
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. Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
4. A köztisztviselői illetményalapról szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
5. A Bicske, 0171/3 hrsz-ú ingatlan használatba adásáról
Előterjesztő: polgármester
6. Az „M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya - Újváros
csomópont között"
tárgyú
projekt
településrendezési
szerződésének
jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
7. Önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos támogatás iránti kérelem benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
8. A 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
9. Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2019. évi Pedagógus Napi
rendezvényről
Előterjesztő: polgármester
10. A 2019. évi Városi Gyermeknap megrendezéséről
Előterjesztő: polgármester
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11. Az Országos Mentőszolgálat
támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester

Közép-dunántúli

Regionális

Mentőszervezet

12. A Bicske Építő Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
13. Az Evangélikus Egyházközség
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester

részére

2018.

évben

nyújtott

támogatás

14. A Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
15. A Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
16. A Bicske Barátok Egyesülete részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
17. A Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
18. A Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott 2018. évi támogatás
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
19. A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére nyújtott
támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
20. A Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök megválasztásáról
Előterjesztő: polgármester
21. Képviselői bejelentések
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: Kéri, hogy a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egy perces néma
csenddel emlékezzenek Kisfaludy József doktor úrra, aki a városban háziorvos volt, majd ezt
követően az ÁNTSZ-nél tisztifőorvosként dolgozott.
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1. Napirendi pont
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Az ülésre 8.40-kor megérkezik Dr. Bourgla Ossamah képviselő, a testület 12 főre
kiegészül.
Pálffy Károly: az előterjesztés kapcsán megadja a szót képviselő-testület tagjai számára.
Heltai Zsolt: a 14. pontban megjelölt eseményre kérdez rá.
Sulyokné Guba Judit: a 11. ponttal jelölt eseményről kér bővebb tájékoztatást.
Igari Léna: a 4. és a 7. pont eseményeit kéri kifejteni.
Pálffy Károly: további kérdés hiányában elmondja, hogy három témát érintő eseményekről
van szó, mert kettő összefügg és az alábbiak szerint válaszol:
4. 2019. március 20. SUMP megbeszélés
Elmondja, hogy a SUMP készítése zajlik, illetve már lezajlott egy társadalmasítása is a
közlekedési felülvizsgálatnak. A városban ezzel kapcsolatban az utolsó simításokat végzik az
anyagon, amellyel kapcsolatos megbeszélésen vettek részt a kollégákkal. Reméli, hogy ez az
anyag hamarosan a képviselő-testület elé kerülhet.
7. 2019. március 25. Intermodális csomópont kialakításával kapcsolatos egyeztetés
Ismerteti, hogy Tessely Zoltán képviselő úrral, dr. Mosóczi László helyettes államtitkár úrral
és Szalóki Flórián helyettes államtitkár úrral a Parlamentben történt egyeztetésre került sor.
Elmondja, hogy az intermodális csomóponttal kapcsolatban kormányhatározat született
decemberben, amely szerint az ITM-nek el kell készítenie az intermodális csomópont kiemelt
projekté történő előkészítését. Ezzel kapcsolatosan került sor egyeztetésekre. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy kérték a beruházás mihamarabbi megindítását. Elmondja, hogy elkészült a
kormányhatározat tervezete, amely jelenleg véleményezés alatt van, és véleményeztetést
követően tud a kormány elé kerülni ismételten. Amennyiben ismét megkapja a támogatást,
akkor tudnak elindulni a munkálatokkal. Természetesen először a szükséges áttervezéseket kell
megvalósítani. Példaként említi, hogy a Bia-Tata vasútvonalfejlesztés nem valósul meg, ezért
a tervekben szereplő közúti aluljáró szelvényét csökkenteni kell és tehergépjármű áthaladására
nem lesz alkalmas.
Pálffy Károly: folytatja a feltett kérdésekre a válaszadást.
14. 2019. április 1. Intermodális csomópont kialakításával kapcsolatos egyeztetés
Elmondja, hogy a Magyar Államvasutak képviselőivel is volt egyeztetés a biztosító berendezés
központjának a helyzetével kapcsolatosan, mert olyan nagy költségnövelést jelentene, amely a
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projekt veszélyeztetését is felvetette. Örömmel tájékoztatja a testület tagjait, hogy sikerült olyan
megoldást találniuk, amivel a probléma megoldható.
11.

2019. március 29.

Találkozó a Székesfehérvári SzC főigazgatójával

Pálffy Károly: elmondja, hogy a főigazgató asszony jelezte, hogy a Vajda iskola
intézményvezetőjének megbízatása lejár. Jelen pillanatban is folytatják a pályáztatást.
Megállapodtak arról, hogy a későbbiekben egy egyeztetést kezdeményeznek a bicskei
vállalkozásokkal annak érdekében, hogy az iskolában a helyi igényeknek megfelelő
szakképzéseket tudjanak beindítani.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy annyit szeretne hozzáfűzni, hogy ha jól emlékszik, akkor 2014.
évben még a polgármester úr elődjétől hallotta az intermodális csomópont megvalósulását.
2019. év van és még mindig ott tartanak, hogy különböző terveket szövögetnek és
hatástanulmányokat szerkesztegetnek. Attól a kormánytól, aki két hét alatt ki tudta csinálni a
lakás-előtakarékossági kasszákat, attól a kormánytól ezt túl alapos, túl átgondolt lépéseknek
látja. Attól fél, hogy addig amíg az a sóderdepó ott működik és az egy bizonyos család anyagi
érdekeit szolgálja, addig ebből továbbra is a tervezgetés fog maradni.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, azt gondolja, hogy Tessely képviselő úr, illetve jómaga is
ezen a projekten nem 2014-ben kezdtek el dolgozni, illetve a képviselőtársai is, akik régebb óta
bent vannak a képviselő-testületben, igazolni tudják, hogy ez egy kb. kilenc éves folyamat,
aminek most úgy néz ki, hogy a végénél tartanak. Ott tartanak, hogy ha most megkapja a
kormánytól a döntést, akkor el tud indulni. A beruházás értéke amikor az első tanulmányok
készültek, az akkori számítások alapján 4,5 milliárdos volt. Ez a beruházás jelen pillanatban kb.
13 milliárdos, ami minden idők legnagyobb beruházása a városban. Anno három dolog volt,
ami elindította részben ennek a fejlesztésnek az elképzelését, az egyik a közrakodónak az
áthelyezése, ami természetesen benne van ebben a projektben és mindenki által támogatott. A
másik a parkolás, illetve a közúti csatlakozások, a harmadik pedig az épület. Bízik benne, hogy
ez a beruházás meg fog valósulni.
További hozzászólás hiányában megkérdezi, hogy ki az, aki elfogadja a beszámolót.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2019. (IV.17.) 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 rendes ülés közötti időszak
eseményeiről, a határozatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések alapján tett
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
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Határidő: 2019. április 17.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti, hogy a 2019. március 20-i képviselő-testületi ülésen a képviselőtestület tárgyalta a februári hónapban megállapított szociális támogatásokról szóló
előterjesztést, beszámolót, részletfizetési kérelem jóváhagyásáról, közbeszerzési feladatok
ellátásáról hozott határozatot, döntött számlavezető hitelintézet váltásáról, „Év rendőre”
kitüntetés adományozásáról, illetve az óvodai intézményvezetői pályázat elbírálásáról döntött.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása. Annak hiányában kéri, aki elfogadja a
beszámolót, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatását ad, amely szerint a javasolt
előirányzat módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően az alábbiakat tartalmazza:
a Belügyminisztériumtól kapott támogatást a Városi Piac megvalósítására, a bérkompenzációt,
működési bevételeket, a pályázati erőforrásokat, az előirányzatok közötti átcsoportosítást. Az
előirányzatok főösszegét 260 607 000,- Ft-tal növelésre kerül mind a kiadási, mind a bevételi
oldalon. Elmondja, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, aki a rendeletet
elfogadja, jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott rendelet:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Az elfogadott rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont
A köztisztviselői illetményalapról szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: elmondja, hogy tekintettel arra, hogy a felhatalmazó rendelkezést a mindenkori
költségvetési törvény tartalmazza, az illetményalapot rendeletben kell megállapítani minden
évben. Javasolja, hogy a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők részére az
illetményalapot 46.380,- Ft helyett, 50.000,- Ft-ban állapítsák meg. Ahhoz, hogy a szakmailag
kiemelkedő munkát végző köztisztviselőket a hivatal meg tudja tartani, illetve megfelelő
tudású, tapasztalatú munkatársakat tudjanak felvenni és alkalmazni, szükséges az illetményalap
emelése. Mindenképpen összehasonlításra alkalmasak a környező települések önkormányzatai
által megállapított illetményalapok összegei, amelyek a Bicskei Polgármesteri Hivatalban
alkalmazott illetményalapnál magasabbak. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság és a
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja a
rendeletet, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalapról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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5. Napirendi pont
A Bicske, 0171/3 hrsz-ú ingatlan használatba adásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. A halastó és a Tesco között, a mányi út mellett
található 27.562 m2 területű, telephely megnevezésű ingatlan, 2018. novemberében került a
Magyar Államtól az önkormányzat tulajdonába ingyenes tulajdonba adás jogcímén. Az
átruházásról szóló megállapodás értelmében az ingatlant az önkormányzat településfejlesztési,
azon belül sport, kulturális célra köteles hasznosítani az elkövetkezendő 15 évben. Erre az
időszakra biztosítékként az ingatlant elidegenítési tilalom terheli. Az átvett ingatlan sportcélú
hasznosítását a Bicskei Torna Clubbal folytatott szoros együttműködés alapozta meg, amelynek
keretében az ingatlant a városi sportcsarnok elhelyezésére kívánják hasznosítani. A BTC a
fejlesztés érdekében a terület környezetvédelmi felmérését és a sportcsarnok építésének
előkészítéseként tanulmánytervet is készíttetett, amely dokumentumok alapot teremtenek a
további tervezésekre és a fejlesztéshez szükséges források előteremtéséhez. Ehhez a forráshoz
900 millió Ft-os állami támogatást kapott a Kézilabda Szövetségen keresztül a Bicskei Torna
Club a TAO-önrészhez. Tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztés anyagi forrásait saját erőből
sem az önkormányzat, sem pedig a BTC nem tudja megvalósítani, így viszont lehetőség van a
TAO-n keresztül támogatást szerezni. Így építené meg a BTC a kézilabda csarnokot. A Magyar
Államtól átvett ingatlanra vonatkozó jogszabályok és az átadásról szóló megállapodás
feltételeinek áttekintése után – valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. álláspontjának
ismeretében – nevezett ingatlan használatba adását javasolja a BTC részére. A használati jog
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül, ezáltal a BTC április hónapban be tudja nyújtani
támogatási igényét. Az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta.
Megnyitja a napirend felett a vitát.
Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi, hogy a tervekben a forgalommal kapcsolatosan
valamilyen módosítás lesz-e, vagy minden arra az egy körforgalomra lesz kihelyezve.
Elmondja, hogy lassan azon a környéken nem lehet közlekedni. Ha egy új létesítményt hoznak
létre ott, akkor a káosz még nagyobb lesz. Van-e valami a tervekben, ami a körforgalomnak a
forgalmát átveszi.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, természetesen a közlekedési megoldásokat is ki kell
dolgozniuk, illetve át kell úgy építeni annak megfelelően, hogy megfelelő legyen az odajutás,
illetve az eljutás is a sportcsarnok területéről. Nemcsak a főút forgalmát, hanem az egész
városnak a forgalmát ne akadályozza.
Dr. Bourgla Ossamah: amikor a kormányhivatal épült, akkor már mondták, hogy nem jó
helyen van, a forgalom a városban a délutáni órákban, reggeli órákban olyan erős, hogy szinte
közlekedni nem lehet majd. Most ugyanez a probléma lesz a sportcsarnokkal kapcsolatban.
Rossz helyen lesz, zsúfolt, több minden van egyszerre egy helyen. Lehet, hogy meg kellene
fontolni, hogy egyáltalán oda kellene-e.

Pálffy Károly: válaszában elmondja, hogy több alternatív javaslat is van a közlekedésre.
Egyrészt a Tesco-parkoló lehetősége, hogy esetlegesen összekapcsolják a későbbiekben a
területtel, illetve a mányi útra van jelen pillanatban csatlakozása a területnek, illetve az is
elképzelhető, hogy közvetlen becsatlakozást kaphat a körforgalomba. De ezen felül más irányba
(a mányi irányba) is el lehet hagyni ezt a területet. Meg kell kérni a környezeti vizsgálatokat,
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majd pedig megfelelő terveket kell elkészíteni annak érdekében, hogy a közlekedést ne
akadályozza a beruházás.
További hozzászólás hiányában, kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
a Bicske, 0171/3 hrsz-ú ingatlan használatba adásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.

2.

Határidő:
Felelős:

a tulajdonában lévő Bicske, 0171/3 hrsz-ú, telephely megnevezésű, a kerékpárút
telekalakítást követően 26.473 m2 területű ingatlan sportcélú fejlesztése érdekében
használati megállapodást köt a Bicskei Torna Club-bal (2060 Bicske, Kerecsendi
Kiss M. u. 2),
felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodás aláírására és az ingatlannyilvántartási eljárás lefolytatására.

a kerékpárút telekalakítás lezárását követő 30 nap
polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Napirendi pont
Az „M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya - Újváros csomópont
között" tárgyú projekt településrendezési szerződésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási
Bizottság és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és támogatta. Megnyitja a
napirend felett a vitát. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
Az „M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya - Újváros csomópont
között" tárgyú projekt településrendezési szerződésének jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. ,mint az „M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya - Újváros
csomópont között" tárgyú projekt megrendelője, a határozat elválaszthatatlan részét
képező településrendezési szerződést jóváhagyja,
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban nevesített szerződés aláírására és a
szükséges jognyilatkozatok megtételére,
3. elhatározza a településrendezési eszközök módosítását az „M1 autópálya 2x3 sávra
bővítése Budapest (M0) – Tatabánya - Újváros csomópont között" tárgyú projekt
megvalósítása érdekében.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős:
polgármester

7. Napirendi pont
Önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos támogatás iránti kérelem benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Kéri a képviselő-társait, hogy a tűzoltóság pályázati
kérelmét támogatni szíveskedjenek. Jelzi, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság
tárgyalta és támogatta. megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri a
képviselőket, aki támogatja a pályázat benyújtását, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

10

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
Az önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos támogatás iránti kérelem benyújtásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 3.
melléklet I. 10. pont szerinti „önkormányzatok rendkívüli tűzoltóságok
feladatellátásához szükséges többletforrás” támogatási igényét benyújtja a Bicskei
Önkormányzati Tűzoltóság eszközbeszerzésére vonatkozóan 5 408 262,- Ft összegben,
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében tett
valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. április 17.
polgármester

8. Napirendi pont
A 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy az előterjesztést a Humánerőforrások
bizottsága tárgyalta és támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért
kéri, aki egyetért, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
A 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évre szóló óvodai
beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1.) A Bicske Város Óvoda tagóvodánkénti beiratkozás időpontok:
- Bicske Városi Óvoda
Árpád utca 13.
2019. május 6. (hétfő) 8.00-17.00 óráig
- József Attila utcai tagóvoda József A. u. 9.
2019. május 7. (kedd) 8.00-17.00 óráig
- Kakas tagóvoda
Apponyi A. u. 2/A. 2019. május 8. (szerda) 8.00-17.00 óráig
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2.) Az óvodában történő jelentkezés módját meghatározó fenntartói hirdetményt a határozat
1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon a fenntartói
hirdetmény helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős:
polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2019. évi Pedagógus Napi rendezvényről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a
Humánerőforrások bizottsága tárgyalta és kiegészítést tett, amelynek ismertetésére felkéri a
bizottság elnök asszonyát.
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy egyetlen egy kiegészítést tettek, tekintettel arra, hogy
az egyik iskolának aznap van a testületi kirándulása, ezért a 18.00 órai kezdést javasolta a
bizottság.
Pálffy Károly: megköszöni a tájékoztatást, majd megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, ezért kéri, hogy aki a bizottsági módosítással együtt egyetért a határozati
javaslattal, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2019. (IV.17.) HATÁROZATA

Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2019. évi pedagógusnapi rendezvényről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Pedagógusnap programját az alábbiak szerint fogadja el:
•

A köszöntés időpontja: 2019. május 31. (péntek) 18.00 óra
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•
•

A köszöntés helyszíne: Báder Fogadó
A köszöntés programja: köszöntő vacsora

2. a Pedagógusnapi költségekre a fedezetet Bicske Város Önkormányzata a 2019. évi
költségvetésében szereplő kiemelt állami, önkormányzati ünnepségek címen szereplő
kiadások terhére keret jelleggel 800.000.- Ft összegben biztosítja.
3. javasolja, hogy a Pedagógusnapi köszöntésre Bicske város valamennyi közoktatási
intézményeiben dolgozó aktív korú és nyugdíjas pedagógus kapjon meghívást.
4. Felkéri az Óvónők Kórusát a rendezvényen való közreműködésre.
Határidő: 2019. június 2.
Felelős: polgármester

10. Napirendi pont
A 2019. évi Városi Gyermeknap megrendezéséről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: Elmondja, hogy az előző évek hagyományaihoz híven az idei évben is a Bicskei
Napok rendezvénysorozat nyitó eseményeként, május 16-án csütörtökön kerül megrendezésre
a Városi Gyermeknap a Batthyány-kastély parkjában. A rendezvényen érdekes programokkal,
játékos vetélkedőkkel, ügyességi- és sportversenyekkel és még sok más egyéb érdekes
programmal várják a szervezők a város apraját-nagyját. A Gyermekotthonnal az önkormányzat
jó kapcsolatot ápol, ezért javasolja, hogy a rendezvény megszervezéséhez és az ezzel
kapcsolatos költségek fedezetéhez önkormányzat 300.000,- Ft keretösszeggel járuljon hozzá,
ezzel biztosítva a gyermekek tartalmas szórakozását. A rendezvény megszervezését és
lebonyolítását továbbra is a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon vállalja.
Kéri a képviselőket, hogy támogassák a határozati javaslatot, amelyet a Gazdálkodási bizottság
tárgyalt és támogatott. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki
támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
A 2019. évi Városi Gyermeknap megrendezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. a Bicskei Városi Gyermeknap megrendezésére 300.000,- Ft keretösszeget biztosít a
2019. évi költségvetés civil szervezetek támogatásának kerete előirányzat címen
rendelkezésre álló pénzösszeg terhére,
2. felkéri a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthont a rendezvény megszervezésére és
lebonyolítására.
Határidő:
Felelős:

2019. május 16.
polgármester

11. Napirendi pont
Az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet támogatási
kérelméről
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: Az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezete
kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. A szervezet méltó körülmények között szeretné
megünnepelni a bicskei mentőállomás fennállásának 50. évfordulóját. Ennek alkalmából 2019.
június 15. napján (szombaton) szeretnék megrendezni a településen a KDR- Mentőnapot,
amelyhez kérik önkormányzat támogatását. Javasolja, hogy a rendezvény méltó
megszervezéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezetéhez önkormányzat 1.000.000,- Ft
keretösszeggel járuljon hozzá. Az Országos Mentőszolgálat az előterjesztés készítésének és
honlapra való feltöltésének időpontja után jelezte, hogy az idő rövidsége miatt a támogatási
szerződés alapján kapott támogatás összege nem fut át a szervezet-rendszeren, ezért javasolja,
hogy az előbbiekben tárgyalt Gyermeknap támogatásához hasonló határozatot hozzon a
képviselő-testület a következők szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli
Regionális Mentőszervezetet a bicskei mentőállomás fennállásának 50. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő KDR-Mentőnap megrendezésének költségeire 1.000.000,- Ft
keretösszeget biztosít a 2019. évi költségvetés civil szervezetek támogatásának kerete
előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére.
Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tárgyalta és támogatta a
Gazdálkodási bizottság. Ezért olvasta fel a módosított határozati javaslatot. Azt gondolja, hogy
egy nagyon jelentős szervezet Bicskére hozná a regionális ünnepségét, megünnepelve ezzel a
helyi mentőállomás 50. éves fennállását. Hasonló programok voltak már városban, példaként
említi a rendőrségi megyenapot, illetve Fejér Megye napját. Úgy véli, ez egy kitüntetés a város
számára, amely biztosan az őszi, kora téli összefogásnak is az eredménye, amelyet Bicske
városa mutatott a mentőszolgálat iránt.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri a képviselőket, hogy az általa
ismertetett határozati javaslatot támogassák. Kéri, aki támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
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A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
Az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet
támogatási kérelméről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli
Regionális Mentőszerezetet a bicskei mentőállomás fennállásának 50. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő KDR-Mentőnap megszervezésének költségeire 1.000.000,- Ft
keretösszeget biztosít a 2019. évi költségvetés civil szervezetek támogatásának kerete
előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
polgármester

12. Napirendi pont
A Bicske Építő Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási bizottság tárgyalta és
támogatta. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, észrevétel, ezért kéri, aki a
beszámolót elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
A Bicske Építő Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2018. évi beszámolóját
196952e Ft mérlegfőösszeggel és 691eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly: jelzi, hogy a 13-18. napirendi pontokat egyben kívánja felvezetni de azt
követően külön-külön döntést kell hozniuk. Ismerteti, hogy valamennyi támogatott a
támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatási összegről a pénzügyi és
szakmai beszámolót hivatalunk felé benyújtotta, amelyet a Pénzügyi és Költségvetési Iroda
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megvizsgált. Az elszámolás ellenőrzése során megállapításra került, hogy a támogatottak a
támogatási összeggel elszámoltak, az elszámolások megfelelnek a támogatási szerződésekben
foglaltaknak. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztéseket a Gazdálkodási Bizottság
tárgyalta és támogatta azok elfogadását.
Megnyitja a napirendek felett a vitát.
Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi a BTC elszámolásával kapcsolatban, hogy miután a
jogászi, ügyvédi költségek nagyon magasak, mi indokolja ezt.
Pálffy Károly: elmondja, hogy véleménye szerint az ingatlan vásárlások szerződéseinek az
előkészítése, amelyeket a BTC az utóbbi időben megvásárolt a Jegenyefa utcában, illetve
Tusnádfürdőn is. Ezeknek a költségei lehetnek feltételezése szerint az ügyvédi költségek.
Heltai Zsolt: Lehetne-e tudni arról, hogy Tusnádfürdőn milyen ingatlant vásárolt a BTC.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy Tusnádfürdőn összességében három ingatlant vásárolt
a BTC. Egyrészt a sportolóknak lehetőséget szeretnének biztosítani külső edzőközpont
létrehozásával, illetve a bicskeieknek és Bicske környékieknek lehetőséget szeretnének
biztosítani egy vendégház kialakításával. Ez gazdasági beruházás ilyen szempontból.
Heltai Zsolt: megkérdezi, hogy akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a bicskei focisták
felszállnak a buszra, elmennek Tusnádfürdőre pihenni vagy ott edző táborozni.
Pálffy Károly: igennel válaszol. Hozzáteszi, hogy nemcsak a focistáknak, hanem a bicskei
gyermekeknek is erdei iskolai lehetőséget fog biztosítani a BTC Tusnádfürdőn. Nemcsak a
határon túli programba tudják bevonni ezeket a lehetőségeket, és ezzel a történelmi
Magyarországot megismertetni a gyermekeikkel, hanem ezen felül a bicskeiek vagy akik
szeretnének a környékről Tusnádfürdőre vagy a környékre ellátogatni testvértelepülésükre,
akkor nekik is szálláslehetőséget tud biztosítani a klub.
Dr. Bourgla Ossamah: úgy emlékszik, hogy a város már vett egy ingatlant arrafelé, vagy
rosszul emlékszik?
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy az a vásárlás meghiúsult. Hozzáteszi, hogy három
település, Martonvásár, Csákvár és Bicske vásárolt volna közösen egy ingatlant, de az ingatlan
tulajdonosával akkor nem lehetett megállapodni.
További kérdés hiányában kéri a képviselőtársakat, hogy egyesével szavazzanak a támogatások
elszámolásának elfogadásáról.
13. Napirendi pont
Az Evangélikus Egyházközség részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki támogatja, aki az Evangélikus Egyház elszámolását támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
Az Evangélikus Egyházközség részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Evangélikus Egyházközség részére, Bicske
Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati
rendelet alapján nyújtott 100.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: polgármester

14. Napirendi pont
A Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére 2018. évben nyújtott
támogatás elszámolását elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
A Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás
elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület
részére, Bicske Város Önkormányzatának 103/2018. (IV.25.) Kt. határozata alapján nyújtott
300.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és
pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja.
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Határidő: 2019. április 17.
Felelős: polgármester

15. Napirendi pont
A Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolását elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
A Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás
elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére,
Bicske Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.)
önkormányzati rendelet alapján nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Határidő: 2019. április 17.
Felelős: polgármester

16. Napirendi pont
A Bicske Barátok Egyesülete részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki a Bicske Barátok Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolását
elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
A Bicske Barátok Egyesülete részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Barátok Egyesülete részére, Bicske
Város Önkormányzatának 77/2018. (III.28.) Kt. határozata alapján nyújtott 300.000,- Ft vissza
nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi
beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Határidő: 2019. április 17.
Felelős: polgármester

17. Napirendi pont
A Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki a Kővágó Antal Kertbarát Kör részére nyújtott támogatás elszámolását
elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
A Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör részére
a 286/2018. (X.31.) Kt. határozat alapján nyújtott 350.000,- Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte,
azt elfogadja.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: polgármester
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18. Napirendi pont
A Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott 2018. évi támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: kéri, aki a Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolását elfogadja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
A Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott 2018. évi támogatás elszámolásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Torna Club Egyesület részére,
Bicske Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.)
önkormányzati rendelet alapján nyújtott 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Határidő: 2019. április 17.
Felelős: polgármester

19. Napirendi pont
A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére nyújtott
támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: Az Alapítvány elnöke dr. Halász Éva Anikó elkészítette az elszámolást,
amelyben tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a támogatási időszakban az 1.000.000,- Ft
támogatási összegből 142.800,- Ft összeget használtak fel. Az elszámoláshoz csatolta kérelmét,
amelyben kéri a támogatási szerződés és az abban foglalt elszámolási határidő 2019. augusztus
31. napjára történő módosítását. Javasolja a képviselő-társaknak, hogy adjanak helyt a
kérelemnek. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a
határozati javaslatot, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére nyújtott
támogatásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére, Bicske Város
Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati
rendelete alapján nyújtott 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásból 142.800,- Ft felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót
megismerte, azt elfogadja,
2. a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány kérelmének helyt ad,
hozzájárul a támogatási összeg 2018. évben fel nem használt összegének 2019. év
augusztus 15. napjáig történő felhasználásához,
3. felhatalmazza a polgármestert az Alapítvánnyal kötendő, a határozat mellékletét képező
támogatási szerződés-módosítás aláírására.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

20. Napirendi pont
A Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök megválasztásáról
Előterjesztő: polgármester
Pálffy Károly: Egy személyre, Teller Tamásnéra érkezett jelölés. A megválasztásra jelölt
személy a bírósági ülnökké választáshoz szükséges nyilatkozatot aláírta, a megbízatást vállalja.
A megválasztáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, büntetlen előéletét hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal igazolta. A jelölt hozzájárult, hogy megválasztását a képviselő-testület
nyilvános ülésen tárgyalja. Fentiek alapján a jelölt bírósági ülnökké választásának törvényes
akadálya nincsen.
Elmondja, hogy az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta. Tisztelettel köszönti az ülésen
megjelent Teller Tamásnét. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri,
aki támogatja Teller Tamásné megválasztását, jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2019. (IV.17.) HATÁROZATA
A Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök megválasztásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem pedagógus ülnök jelölését elfogadja, az
alábbi jelöltet a 2011. évi CLVII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a
Bicskei Járásbíróság nem pedagógus ülnökévé megválasztja:
Teller Tamásné (szül.: Csabdi, 1956. 08. 06., an.: Peregovics Ilona), lakóhely: 2066 Szár,
Arany János u. 15.
Határidő:
Felelős:

2019. április 17.
polgármester

Teller Tamásné megköszöni a bizalmat.
21. Képviselői bejelentések
Pálffy Károly: jelzi a jelenlévőknek, hogy a testületi ülés végéhez értek, képviselői
bejelentések következnek.
Heltai Zsolt: elmondja, hogy egy kérdéssel szeretne a polgármesterhez fordulni: a legutóbbi
soros testületi ülésen tolmácsolta a Rózsa utca környékén élők nemtetszését a sittkupaccal
kapcsolatosan. Akkor azt az információt kapta, hogy ha befejeződik a felújítása a járdának,
akkor el fog tűnni onnan. Ma még nem járt arra, de tegnap, tegnap előtt szerinte még ott volt és
szerinte ki is egészült pár nagy fekete szemeteszsákkal, ami már nemcsak, hogy építési
törmeléknek tűnik, hanem már illegális hulladéklerakónak. Ebben az a rossz, hogy sajnos az
emberekben megvan az a szokás, ha egy szemét valahová le van téve, akkor nagyon könnyen
mellé teszik a másikat. Ennyit szeretett volna.
A másik pedig az, hogy az elmúlt időszakban egy elég gyalázatos videó került a magyar
emberek szeme elé, ahol Pócs elvtárs (Pócs János) megpróbálja egy roma honfitársukat egy
kazánban elégetni. Kettő dolgot szeretne polgármester úrtól, az egyik, hogy nyíltan
határolódjon el párttársa tettéttől; a másik az, hogy nyugtassa meg a helyben élőket, hogy itt
ilyen nem fordulhat elő. Itt azért, mert valaki esetleg roma származású, vagy valaki esetlegesen
ivott, azért nem követnek el ellene ilyet, ami megállapítása szerint egyébként, gyilkossági
kísérlet. Nyugtassa meg a helybeli romákat. Másodszor: szerinte maga a cselekmény olyan,
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hogy nem kell, hogy a pártfegyelem attól visszatartsa, hogy elhatárolódjon ettől a
cselekménytől.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy az ún. sittkupac a munkálatok végeztével fog eltűnni,
ahogy azt már akkor is jelezte.
A videót nem ismeri, amiről képviselő úr beszél, nem hallott róla, így véleményt sem tud alkotni
róla. Az, hogy itt Bicskén a romákat bárki üldözné azt visszautasítja, sőt azon dolgoznak, hogy
a romákat fel tudják zárkóztatni, minél inkább elő tudják segíteni a felzárkózásukat. Tőle és az
önkormányzat bármely képviselőjétől soha senki nem hallhatott olyat, hogy bármilyen
népcsoportot vagy nemzetiséget illetlen szavakkal illessenek. Ráadásul a bicskei Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnak az elnöke, Németh Tibor is a frakciójukat támogatja, fideszes
képviselő. Itt náluk, Bicskén a romákat nemhogy nem üldözik, hanem segíteni szeretnék.
Heltai Zsolt: azért kéri vissza a szót, mert mondta, hogy nem érti a kérdést. Részletesen
ismerteti az említett videót. Úgy gondolja, hogy elég undorító cselekmény. Ettől a polgármester
is el tud határolódni, úgy gondolja. És mivel a polgármester párttársa és mivel nem történt meg
a kizárása, úgy gondolja, hogy a polgármester, mint fideszes városvezető nyugodtan saját
erkölcsi értékrendjére hagyatkozva elhatárolódhat ettől a cselekménytől és megnyugtathatja a
városban élő romákat, hogy itt ilyen nem fordulhat elő. Ennyit kért, nem mondta, hogy a
polgármester romákat fenyegetne. Határolódjon el párttársa cselekményétől és a józan ész
szabályai szerint nyugtassa meg a városban élő romákat, hogy ilyen nem fordulhat elő, ezt kérte.
Megkérdezi, hogy „így már érti, polgármester úr?”
Pálffy Károly: elmondja, hogy nem látta a felvételt és nekik tényleg nincs otthon televíziójuk.
Még egyszer mondja, hogy Bicskén a romákat nem üldözi senki, sőt támogatják őket, a
felzárkóztatásukat szeretnék elősegíteni.
A másik dolog az, hogy képviselő úr szájából elég érdekes az, hogy amit nem látott videót attól
határolódjon el miközben a képviselő úr képviselőtársait mondjuk a zsidó embereket listázzák,
illetve a zsidó képviselőket szeretnék listázni. Képviselő úr sem határolódik el, mert nem
hallotta, hogy bármikor is elhatárolódott volna. Úgyhogy ő itt most ezt lezárta.
Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek.
Dr. Bourgla Ossamah: az óvoda előtti kereszteződés életveszélyességére szeretné felhívni a
figyelmet. Átmenetileg, amíg valamilyen megoldás nem születik, javasolja, hogy a bejárattól
feljebb lévő parkolókban tiltsák meg a parkolást, hogy belátható legyen az útszakasz. Nem lehet
belátni, ki kell menni egészen az út közepéig, ahol igazán balesetveszélyes. Úgy tudja, hogy az
utóbbi napokban, hetekben több baleset is történt ott, azon az úton. Addig, amíg végleges
megoldás nem születik, az lenne az ésszerű javaslata, hogy a parkolónak a felső részét vagy
legalábbi mikrobuszok, magasabb teherautónak a parkolását akadályozzák meg, hogy belátható
legyen az útszakasz.
A másik a 100. sz. útnak az óbarki leágazásánál arról volt szó több éve, évtizede, hogy ott
egyszer lesz egy körforgalom. Megkérdezi, hogy ezzel mi a helyzet. Elmondja, hogy ez az
útszakasz szintén nagyon veszélyes, több baleset történik. Megkérdezi, hogy lesz-e valami
előrelépés az ügyben.
Pálffy Károly: elmondja, hogy az óvodánál ténylegesen nem olyan régen történt egy baleset,
ott megfogják nézni képviselő úrnak az ötletét. Hozzáteszi, hogy bennük is megfogalmazódott
már valamilyen lehetőség, hogy mit lehetne ott tenni annak érdekében, hogy jobban belátható
legyen a kereszteződés.
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Az óbarki-tatai úti körforgalommal, illetve kereszteződéssel kapcsolatosan elmondja, hogy
tervek is vannak a körforgalomra. Hozzáteszi, hogy amennyiben a közútkezelőnek sikerül
forrást szereznie a beruházásra, akkor fogja tudni megcsinálni azt. Azt gondolja, hogy
szükséges lenne minél hamarabb egy körforgalomnak a kialakítása.
Dr. Bourgla Ossamah: megkérdezi, hogy ők, mint bicskeiek tudnak-e valamilyen nyomást
gyakorolni, megkérdezi, hogy gyűjtsenek-e aláírást és nyújtsák azt be a
közlekedésfelügyeletnél vagy bárhová, hogy ez a beruházás legalább élvezzen annyi prioritást,
mint egy Felcsút elején lévő körforgalom.
Pálffy Károly: válaszul ismerteti, hogy a közútkezelő prioritási sorrendjében eléggé elöl van
ez a körforgalmi csomópont kialakítás.
Sulyokné Guba Judit: jelzi, hogy a Munkácsy utca árkolásával kapcsolatosan jelentkezett.
Ismerteti, hogy a Munkácsy utcának mindkét oldalában van árok, amit az ott lakók szépen
rendben is tartanak. Az árok a csapadékvizet hivatott elvezetni, de mivel maga az utca sem lejt
a Lucernás-árok felé, ezért több helyen megáll a víz az árkokban, illetve betüremkedik az
udvarokba is. A helyzetet fokozza az, hogy nagyobb esőzések esetén a Munkácsy utcának a
lejtése pont bevezeti a Kisfaludy utcából a csapadékvizet. A mostani árkolási mélység, illetve
lejtés nem viszi el ezt a csapadékvizet. Fontos megemlíteni, hogy ilyen esetben, amikor
nagyobb esőzés van, főleg a jobboldali lakosok udvarát lepi el a víz, illetve a pincékbe is
befolyik. Nagyon kritikus állapotok alakulhatnak ki. Azt szeretné kérni, hogy ezt az árkolást
értő módon csinálják meg, segítsék az utca lakosait, hogy a Lucernás-árokba a víz zavartalanul
és biztonságosan folyjon be.
A másodikként a Lucernás-árok tisztítására szeretné felhívni a figyelmet, különös tekintettel a
Tatai út környéki részen. A Tatai út úttest átfolyása kezd iszapolódni és a Tatai út – Kölcsey
utca irányába úgy tudja, hogy még mindig ott van az a kerítéselem, ami fogja a hordalékot.
Ezért kéri az ügyben való eljárást.
Egy további észrevétele van képviselő úrhoz kapcsolódva, hogy tudnak-e annak érdekében
tenni, hogy a körforgalom, ami a 100. számú főútnál van, hogy az egy kicsit szebben nézzen ki.
Elmondja, hogy olyan gyönyörű körforgalmi szigeteket lehet látni. Úgy tudja, hogy a városnak
vannak is erre tervei, hogy az méltó módon képviselje a települést. Kéri a polgármestert, hogy
ezügyben járjon el.
Pálffy Károly: Heltai Zsolt képviselő szólásra jelentkezik. A képviselőnek jelzi, hogy a már
kihasználta a hozzászólási lehetőségeit Megadja a szót Bárányos József képviselőnek.
Bárányos József: a vízelvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a tegnapi nap jelezték
számára, hogy a Bartók Béla utcából egy árok vezetne ki a József Attila utcára és ott is van
teljesen el van iszapolódva az átfolyó, amelynek következtében eső esetén a Bartókból lezúduló
víz a járdán hömpölyög le a házak tövében és ezt nehezményezik a lakók. Ennek a vizsgálatát
kéri.
A másik észrevétele, hogy a mai testületi ülésen is volt hat darab pénzügyi elszámolás, már
többször felmerült, hogy esetleg ezek bizottsági hatáskörben jóváhagyásra kerülhetnének és
esetleg nem kellene egy-kétszázezer forintos támogatási kérelmekről a képviselő-testület idejét
nyújtani. Az a kérdése jegyző úr felé, hogy ha azt támogatja a képviselő-testület, hogy a kisebb
lélegzetvételű támogatások bizottsági hatáskörbe kerüljenek, annak mi a menete, hogy abból
döntés legyen.
Pálffy Károly: megadja a válaszadási lehetőséget a jegyzőnek.
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Fritz Gábor: elmondja, hogy SzMSz-módosítással lehet hatáskört telepíteni a bizottsághoz.
Pálffy Károly: végezetül elmondja, hogy a felvetéseket, amelyeket képviselő asszony és
képviselő úr is felvetetett, meg fogják vizsgálni és meg fogják tenni a szükséges lépéseket.
Megadja a szót Igari Léna képviselő asszonynak.
Igari Léna: visszatér Sulyokné képviselő asszony javaslatára a körforgalommal kapcsolatosan.
Elmondja, hogy ha jól emlékszik, akkor 2016-ban volt egy előterjesztés, amikor az
önkormányzat pénzt is különített el erre a célra és megvolt a kertészet is, amelyet az
önkormányzat megbízott, a terv is. A tervdokumentáció megtalálható az előterjesztések között.
Megkérdezi, hogy nem lehetne erre visszatérni.
Pálffy Károly: válaszul elmondja, hogy természetesen vissza lehet térni rá. További
hozzászólás, bejelentés hiányában megköszöni a képviselő-testület munkáját, és az ülést 9.40kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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