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JEGYZŐKÖNYV 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendes, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2019. december 11. (szerda) 8.30 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

 

Bálint Istvánné polgármester 

Balázs Péter képviselő 

Bárányos József képviselő 

Börcs Antal képviselő 

Csonka István képviselő 

Csörgöl Ákos képviselő 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő 

Horváth János Koppány képviselő 

Molnár Dániel képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

 

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit  aljegyző 

Molnár Enikő  Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika  Szervezési Iroda vezetője 

dr. Hatos Ágnes Műszaki Iroda vezetője 

Dankó Anikó  ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Bajtekné dr. Halász Ildikó ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka  médiareferens, narrátor 

Kósa László  Bicske Városi TV 

Tóth György Bicske Városi TV 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK Igazgatója 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági 

vezetője 

Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet Igazgatója 

Szabó Ágnes 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ Intézményvezetője 

Szabó Attila Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

ügyvezetője 

Majláth Konrád Belsőellenőr 

Csanády Csaba Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

Polgár Viktor Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság  
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Bálint Istvánné tisztelettel köszönti a megjelenteket a képviselő-testület 2019. december 11. 

napi rendes, nyilvános ülésén. Megállapítja, hogy a képviselő-testület szabályszerűen került 

összehívásra és 12 fővel határozatképes. Megnyitja a képviselő-testület ülését. 

A kiküldött napirendi ponthoz négy további napirendi pont felvételét javasolja, 31. napirendi 

pontként a Kerecsendi Kiss Márton Tanodával kapcsolatos döntésről szóló 292. számú 

előterjesztést, 32. napirendi pontként a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan sportcélú infrastrukturális 

fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról szóló 293. számú előterjesztést, 33. 

napirendi pontként a Bicske, 2363/17 hrsz-ú ingatlanon lévő közterületi vízvételi hely 

megszüntetéséről szóló 294. számú előterjesztést és végül 34. pontként a Bicske, Spar 

logisztikai központ környezetének településrendezési megállapodásáról szóló 291. számú 

előterjesztést. Továbbá javaslatot tesz a napirendek sorrendjének megváltoztatására. Kéri, hogy 

a meghívott vendégekre tekintettel harmadik napirendi pontként a kiküldött tizenhetes 

napirendi pontot, Bicske Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról szóló előterjesztést, negyedik napirendi pontként pedig a kiküldött tizenkilences 

napirendi pontot, Bicske város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót tárgyalják.  

Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel a napirendekhez kapcsolódóan. Nincs hozzászólás, ezért 

kéri, aki a kiegészített napirendet és a módosított tárgyalási sorrendet 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 

284/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

a 2019. december 11. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 11. napi rendes, nyilvános 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról  

(272. előterjesztés, pótanyagként kerül kiosztásra) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

(273. előterjesztés, pótanyagként kerül kiosztásra) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

(282. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 
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4.) Beszámoló Bicske város tűzvédelmi helyzetéről 

(241. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megalkotásáról 

(279. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Tiszteletdíjról és a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati 

rendeletek megalkotásáról 

(281. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(276. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) A védőnői körzetek módosításáról 

(255. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

(254. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

(263. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) Rendelet megalkotása a köztisztviselői illetményalapról 

(275. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.)  A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

(262. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

(288. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről 

(289. előterjesztés) 

Előterjesztő: jegyző 

 

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

(280. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

16.) Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 
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(283. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

17.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről 

(267. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

18.) Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről 

(264. előterjesztés) 

Előterjesztő: jegyző 

 

 

19.) A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 

tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban 

meghatározott körének közzétételéről 

(261. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

20.) A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott 2019. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatás elszámolásáról 

(259. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

21.) A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

(252. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

22.) Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata 

(286. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

23.) „Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-

1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

(285. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

24.) A Testvérvárosi Bizottságról szóló 89/2017. (III.29.) határozat visszavonásáról és 

Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról 

(260. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

25.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes adózói adatbázisba 

való felvétel teljesítéséről 

(258. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

26.) Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségéről 

(271. előterjesztés, később kerül feltöltésre) 

Előterjesztő: polgármester 
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27.) Bálint Istvánné polgármestert megillető 2019. évi időarányos szabadság 

igénybevételének és ütemezésének jóváhagyásáról 

(274. előterjesztés) 

Előterjesztő: jegyző 

 

28.) A polgármester 2019. évre vonatkozó időarányos cafetériájának megállapításáról 

(268. előterjesztés) 

Előterjesztő: jegyző 

 

29.) Az FE/02/1164-1/2019. törvényességi felhívásról 

(287. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

30.) Az FE/02/1164-1/2019. törvényességi felhívás kapcsán új döntések meghozataláról 

(290. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

31.) A Kerecsendi Kis Márton Tanodával kapcsolatos döntésről 

(292. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

32.) A Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan sportcélú infrastrukturális fejlesztéseihez 

szükséges tulajdonosi hozzájárulásról 

(293. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

33.) A Bicske, 2363/17 hrsz-ú ingatlanon lévő közterületi vízvételi hely 

megszüntetéséről 

(294. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

34.) A Bicske, Spar logisztikai központ környezetének településrendezési 

megállapodásáról 

(291. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

35.) Képviselői bejelentések 

 

 

Határidő:  2019. december 11. 

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 

 

Bálint Istvánné a napirendi pont ismertetését követően, megnyitja a napirend felett a vitát, 

megadja a kérdezés lehetőségét a képviselő-testület tagjainak.  
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Dr. Bourglah Ossamah a 17. pontban megjelölt eseményről kér bővebb tájékoztatást. 

 

17. Háziorvos meghallgatása 

 

Bálint Istvánné tájékoztatja doktor urat, amint az ismert a képviselő-testület előtt dr. Kauda 

Béla háziorvos praxisa megszűnt, az önkormányzat helyettesítéssel tudja megoldani az ezen 

körzethez tartozó betegek ellátását. Az önkormányzat folyamatosan hirdet, keresi az új 

háziorvos kollégát. Elmondja, hogy van egy pilisvörösvári jelentkező, akivel az önkormányzat 

szerződést tudna kötni a jelenleg helyettesítéssel ellátott háziorvosi körzet ellátására. Jelzi, hogy 

a tárgyalások folyamatosak a jelentkezővel, bízik benne, hogy belátható időn belül – reményei 

szerint áprilisra - pont kerülhet ennek a történetnek a végére.   

Egyéb kérdés hiányában 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 

285/2019. (XII.11.) 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. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

2.) Napirendi pont 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Kéri, aki a határozati javaslatban foglaltakat 

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 

286/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló 

beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

 

3.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné köszönti a testületi ülésen megjelent Majláth Konrád belső ellenőrt és 

kolléganőjét, dr. Lex Annamáriát. Kérdezi, kívánják-e kiegészíteni a belső ellenőrzési tervet.  

 

Majláth Konrád nemmel válaszol. 

 

Bálint Istvánné tájékoztatást ad a napirendről. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 

és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra 

javasolja. Megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, kérdése. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki 

a határozati javaslatot 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 

287/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2020. évi belső 

ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

 

Határidő:  2019. december 31. 

Felelős: jegyző 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4.) Napirendi pont 

Beszámoló Bicske város tűzvédelmi helyzetéről 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné köszönti a testületi ülésen megjelent Csanády Csabát, a Tatabányai Hivatásos 

Tűzoltóság parancsnokhelyettesét. Kérdezi, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.  

 

Csanády Csaba nemmel válaszol. 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt 

helyettese évente beszámol a képviselő-testületnek a település tűzvédelmi helyzetéről, a 

tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A jogszabály 

által előírt kötelezettségének eleget téve elkészült és határidőben beküldésre került a beszámoló, 

amely az előterjesztés mellékletét képezi. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja.  

Megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, hozzáfűzni valója a beszámolóhoz. Nincs, ezért kéri, 

aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel 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 

288/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló Bicske város tűzvédelmi helyzetéről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Bicske tűzvédelmi helyzetéről, a 

tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 

beszámolóját elfogadja.  

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 
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5.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotásáról 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a képviselő-testület a működésének szabályait az SZMSZ-

ében határozza meg. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) szerint a 

képviselő-testület az alakuló, vagy az azt követő ülésén megalkotja vagy felülvizsgálja az 

SZMSZ-ét. A beterjesztett SZMSZ-tervezet elkészítésénél elsődlegesen az Mötv. 

rendelkezéseit vették alapul, de tekintettel voltak a jogalkotásról szóló törvény és a 

jogszabályszerkesztésről szóló rendelet szabályaira is. A rendelettervezet a korábbi SZMSZ-

hez képest új szerkezeti felépítésű, főbb tartalmi elemeit tekintve a jogszabályok által 

kötelezően előírt tartalmi elemeket, illetőleg a gyakorlati tapasztatok alapján hasznosnak és 

célszerűnek tartott szabályokat tartalmazza. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést 

a Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Dr. Bourglah Ossamah a képviselő testület összehívása részben foglaltakkal kapcsolatban 

kéri, hogy „a képviselő-testület előterjesztéseit – törekedve arra, hogy a meghívó és az 

előterjesztések közzététele egyszerre történjen meg – az önkormányzat hivatalos honlapján kell 

közzétenni.” szövegrészből a „törekedve arra” szavakat vegyék ki. Helyette kéri, hogy a 

meghívó kiküldése és az előterjesztések közzététele egy időben történjen meg. Ezt kéri 

megfogalmazni ebben a részben, így lenne idejük a képviselőknek az előterjesztések 

átolvasására. 

 

Fritz Gábor jelzi, hogy a képviselő-testületnek olyan szabályokat kell alkotnia, amit be is 

tudnak tartani. Példaként említi a jelenlegi testületi ülést a számos napirendi pontjával, amire a 

legnagyobb igyekezetük ellenére is előterjesztésre került több pótanyag is, tekintettel arra, hogy 

az előterjesztésekhez pontos információt közvetlenül az ülést megelőző nap kaptak. 

Tájékoztatásul elmondja, minden esetben törekedtek arra, hogy az előterjesztések a meghívóval 

egy időben kerüljenek feltöltésre a honlapra, ugyanakkor figyelmezteti a képviselőket, erre nem 

tudnak garanciát vállalni az elmondottak miatt. 

 

Dr. Bourglah Ossamah áthidaló megoldásként elfogadja, amennyiben pótanyagról van szó, 

akkor egyértelmű, hogy azt a képviselők a testületi ülésen kapják kézhez. Ugyanakkor továbbra 

is kéri, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések feltöltése a meghívóval egy 

időben történjen meg. 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy doktor úr módosító javaslatáról döntsenek. Aki egyetért a doktor úr 

által javasolt módosítással, az most 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: 3 igen, 9 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 



10 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 3 igen, 9 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

289/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó módosító indítványról 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelettervezet 28. § (2) bekezdéséhez tett – „törekedve” szövegrész normaszövegből való 

kihagyására irányuló – módosító javaslata a fenti szavazati aránnyal, Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete által nem került elfogadásra. 

 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné elmondja, neki is lenne egy módosító javaslata a rendelet hatálybalépésére 

vonatkozóan, mégpedig az, hogy a hatálybalépés ideje 2019. december 11. 9 óra legyen. 

Kéri, hogy szavazzanak a rendeletről az ő általa tett módosító javaslattal együtt. Aki támogatni 

tudja a rendeletet és a módosító javaslatot a rendelet hatálybalépésére vonatkozóan, az most 

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: 9 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

21/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról 

 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Bálint Istvánné tájékoztatja a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket ahhoz, hogy a 

képviselő-testület által elfogadott SZMSZ kihirdetése a helyben szokásos módon 

megtörténhessen és a törvényi feltételeknek való megfelelés is megvalósulhasson, 851 órakor 10 

perc szünetet rendel el. 

 

SZÜNET  
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A rendelet kihirdetése megtörtént. 

 

 

Bálint Istvánné: a szünetet követően 901 órakor megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 fővel 

határozatképes. Folytatják a napirendi pontok tárgyalását. 

 

6.) Napirendi pont 

Tiszteletdíjról és a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendeletek 

megalkotásáról 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné elmondja, figyelemmel arra, hogy a képviselő-testület az előző napirend 

keretében megtárgyalta és megalkotta az új SZMSZ-ét, amely már nem szabályozza az 

önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és bizottsági tagoknak járó tiszteletdíjat és 

természetbeni juttatást, valamint a helyi népszavazás kezdeményezését, ezért szükséges a két 

rendelet megalkotása. Javasolja a korábbi SZMSZ-ben szereplő tiszteletdíjak mértékének 

változatlanul hagyását. A helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelettel kapcsolatban 

elmondja, hogy a választópolgárok száma hozzávetőlegesen 9500 fő. Javasolja, hogy a 

képviselő-testület a korábbi szabályozással megegyezően legalább 20%-ban (ami 

nagyságrendileg 1900 fő) határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számát. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a Város-és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Megnyitja 

a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, elsőként az önkormányzati képviselők, a bizottsági 

elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló rendelettervezetet 

teszi fel szavazásra. Kéri, aki a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel 

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 

22/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és  

természetbeni juttatásáról 

 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Bálint Istvánné másodikként kéri, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról szóló rendelettervezetről döntsenek. Kéri, aki a rendelettervezetben 

foglaltakkal egyetért, az most jelezze. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 
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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 

23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges  

választópolgárok számáról 

 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

7.) Napirendi pont 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Javasolja a települési lakásfenntartási támogatásra 

jogosultak körének kibővítését az egy főre jutó jövedelemhatárok kibővítésével, ami azt 

jelentené, hogy egyedül élő személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-áról 

300%-ára emelkedne az egy főre jutó jövedelem tekintetében a jogosultsági határ. Elmondja, 

hogy az előterjesztést a Humánerőforrások és a Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 

Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása, észrevétele a rendeletmódosításhoz kapcsolódóan.  

 

Dr. Bourglah Ossamah kérdezi, van-e rá mód, hogy a jövedelemhatárt az egyedül élők 

esetében még jobban megemeljék, mondjuk 350 %-ra. 

 

Bálint Istvánné tájékoztatásul elmondja, mivel költségvetés tervezése előtt áll az 

önkormányzat, ezért azt javasolja, most fogadják el ebben a formában a rendeletmódosítást, 

majd a költségvetés tervezése során megvizsgálják mik a lehetőségei az önkormányzatnak. 

Amennyiben erre lehetőség nyílik és lesz rá fedezet, akkor ismételten visszakerül a rendelet a 

képviselő-testület elé, a testület az ismert fedezet tekintetében ismét dönthet majd a rendeletről. 

Kéri, aki a rendeletmódosítást el tudja fogadni, az most 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-testülete 

24/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 



13 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

8.) Napirendi pont 

A védőnői körzetek módosításáról 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti a napirendhez kapcsolódó előterjesztést. Elmondja, hogy a Kapcsolat 

Központ igazgató asszonya levélben fordult a képviselő-testülethez, amelyben az alacsony 

gyermeklétszámra tekintettel kérte az iskola védőnői körzetek módosítását, ezért a Bicskei 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 1. évfolyama megbontásra kerülne a két védőnői 

körzet között. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a Humánerőforrások és a 

Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 

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

rendeletmódosítással egyetért, az most 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 

25/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

9.) Napirendi pont 

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az önkormányzat 2016-ban 

megalkotta a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendeletét. A jelenleg hatályos rendelet 

értelmében a mezőőri járulék megkezdett hektáronként 500-Ft/év. Tájékoztatásul elmondja, 

hogy Bárányos József képviselőtársa korábban már jelezte, hogy a beszedett járulék és az ezzel 

járó adminisztrációs költségek nincsenek egyensúlyban, ezért javasolta ennek az átgondolását. 

Elmondja, hogy a Hivatal munkatársai felülvizsgálták a rendeletet és arra a megállapításra 

jutottak, hogy a járulék beszedésével kapcsolatos adminisztrációs költségek sok esetben 

magasabbak, mint maga a beszedett járulék. Javasolja új rendelet megalkotását, 2020. évtől a 

mezőőri járulék megszüntetését, mentesítve ezen járulékfizetési kötelezettség alól mintegy 

1000 fő földtulajdonost vagy földhasználót. Elmondja, hogy ezzel párhuzamosan a mezei 

őrszolgálat viszont megmaradna az önkormányzat finanszírozásában. Elmondja, hogy az 
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előterjesztést a Gazdálkodási és a Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és 

változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Megadja a szót a képviselőknek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah elmondja, hogy véleménye szerint nem döntenek helyesen abban az 

esetben, ha megszüntetik a járulékot, hiszen ezzel azt az üzenetet közvetítik a lakosság felé, 

hogy amennyiben egy járulék beszedése nehézségekbe ütközik, akkor azt eltörlik, 

megszüntetik. Úgy gondolja, hogy ezzel rossz példát mutatnak. Véleménye szerint be kell 

szedni a gazdáktól a körülbelül 1,5 millió forintos összeget, a rendeletben pedig szabályozni 

kellene a behajtás költségét is. Elmondja, hogy a rendeletben meghatározhatja a képviselő-

testület, akinek 1 hektár alatti földterülete van, az ne fizessen járulékot, akinek viszont nagyobb 

földterülete van, mint 1 hektár, az igenis fizessen, azoktól hajtsák be a 30-40.000 forintokat.  

 

Bárányos József kikéri a gazdák nevében és sértőnek tartja a „behajtás” szót. Elmondja, hogy 

a gazdáktól soha nem kellett bejhajtani a mezőőri járulék összegét, mindig tudták mi a 

kötelességük. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a javaslata egy egyszerű számításon alapszik, 

méghozzá azon, hogy a járulékfizetési kötelezettség nagyjából ezer gazdát érint, akik nagy része 

1 hektár alatti földterülettel rendelkezik. A gazdák évi kétszeri kiértesítésnek - a költsége 

ajánlott, tértivevényes levéllel - ismét hangsúlyozza, hogy ez nem „behajtás” körülbelül 1.500 

Ft. Kérdezi, mi értelme van annak, hogy az egyik oldalon beszednek másfél millió forintot, a 

másik oldalon viszont kifizetnek másfél millió forintot és akkor még nem is beszéltek a Hivatal 

munkatársaira nehezedő ezzel kapcsolatos plusz adminisztrációs feladatokról. Kéri 

képviselőtársait gondolják ezt át. 

Bálint Istvánné a képviselők felvetéseire válaszolva elmondja, amennyiben eltörlik a járulékot, 

akkor az önkormányzat bevételei csökkenni fognak, természetszerűleg a kiadási oldal is 

csökken ezzel párhuzamosan, az elvégzett munkát ugyanakkor továbbra is szükségesnek tartja. 

Úgy gondolja, hogy a járulék eltörléséből következő bevételcsökkenés nem olyan mértékű, 

ugyanakkor az is megfontolandó, amennyiben ezt a gesztust a képviselő-testület megteszi a 

gazdák felé, akkor a jövőben is olyan intenzitású támogatásra számíthatnak tőlük, ami az elmúlt 

időszakra visszagondolva is példaértékű, példaként említi itt a magyar búza programot. Egyéb 

észrevétel hiányában kéri, aki a rendeletmódosítást el tudja fogadni, 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: 9 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

26/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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10.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy a szokásos költségvetési rendelet módosítását látják 

képviselőtársai. Az előirányzat módosítások a rendelettervezetben a képviselő-testület 

döntéseinek megfelelően kerültek előterjesztésre a vonatkozó jogszabály szerint. 

Elmondja, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és változtatás nélkül 

elfogadásra javasolja. Kéri, amennyiben képviselőtársainak az előterjesztéshez kapcsolódóan 

van hozzászólása, az jelezze. Nincs, ezért kéri, aki a rendeletmódosítással egyetért, 

kézfelemeléssel 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: 9 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

11.) Napirendi pont 

Rendelet megalkotása a köztisztviselői illetményalapról 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy az illetményalapot mindig az adott évre vonatkozóan kell 

megállapítani, azaz jövő évre 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig. 

Fentiekre tekintettel javasolja, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselők részére az 

illetményalapot az előző évhez hasonlóan 50.000,- Ft-ban állapítsák meg a költségvetési 

törvény 38.650,- Ft-jával szemben. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város-

és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 

Megkérdezi a testület tagjait, van-e a rendelettervezettel kapcsolatban észrevételük, javaslatuk. 

Nincs, ezért kéri, aki a rendelettervezetet elfogadja, az most 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:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselői illetményalapról 

 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

12.) Napirendi pont 

A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

Elterjesztés: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné tájékoztatásul elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

alapján az önkormányzat illetménykiegészítést állapíthat meg rendeletében.  

Az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetén legfeljebb 30%, 

középfokú végzettségűeknél legfeljebb 20% lehet. 

Önkormányzatunk eddig minden évben a törvényi maximum szerint állapította meg a 

kiegészítés mértékét, kéri, hogy a 2020. évre vonatkozóan is ezeket a mértékeket állapítsák 

meg. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási és a Város-és Vállalkozásfejlesztés 

bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend felett a 

vitát. Nem lát jelentkezőt, ezért kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki a rendelettervezettel egyetért, 

az most 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 

29/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről  

 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

13.) Napirendi pont 

A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy szokásjog alapján a július 1. napja mindig is a közszolgálati 

tisztviselők munkaszüneti napja volt. Kéri, hogy jelenjen meg ez rendeleti szinten is, tekintettel 

arra, hogy a július 1. napjára felvett házasságokat az anyakönyvvezető jogalappal tudja 
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munkaszüneti napon kötött házasságként kezelni. Tájékoztatja a képviselőket, hogy ezt az 

előterjesztést a Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül 

elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Dr. Bourglah Ossamah pontosítást szeretne kérni a határozati javaslatban. Érdeklődik, hogy 

nem kell-e pontosan meghatározni, hogy hol legyen munkaszüneti nap július 1. napja, az egész 

városra vonatkozik-e a rendelet. 

 

Csonka István a rendelettervezetből idéz. Véleménye szerint abból egyértelműen kitűnik, hogy 

kikre vonatkozik a rendelettervezet. 

 

Bárányos József felolvassa a rendelettervezet 1. szakaszát. Elmondja, hogy abból világosan 

kitűnik, hogy a munkaszüneti nap csak és kizárólag a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozik. 

 

Bálint Istvánné nem lát több jelentkezőt. Kéri, hogy szavazzanak. Aki a rendelettervezetet el 

tudja fogadni, az most 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 

30/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról 

 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

14.) Napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről 

Elterjesztés: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Megkérdezi, van-e valakinek 

észrevétele, kérdése. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki a határozati javaslatot 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: 9 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

290/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról szóló 2019. évre vonatkozó 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

 

15.) Napirendi pont 

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

Elterjesztés: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a Pénzügyminisztérium minden évben megküldi az 

önkormányzati adóhatóság részére az alkalmazható maximális adómértékekről a tájékoztatóját.  

A minisztérium az idei évben is megküldte a tájékoztatót, az ebben szereplő mértékeket 

összehasonlítottuk a Bicskén alkalmazott adónemmel. A hatályos adórendeletben alkalmazott 

építményadó mértékek jóval az alkalmazható maximum alatt maradnak, azonban az 

önkormányzat kiemelt célja a városban az arányos és igazságos közteherviselés fenntartása, 

ezért kéri, hogy a bicskeiek adóterhein ne változtasson a képviselő-testület, így nem javasolja 

az adómértékek változtatását. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság 

tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Molnár Dániel elmondja, hogy az előterjesztés mellékleteként megismerhették a környező 

településeken 2019-ben kivetett helyi adókat, összehasonlítva a Bicskén kivetettekkel. A 

kiválasztott hat település - amelyekkel összemérhetik a bicskei helyi adók mértékét - mind 

legalább három különböző helyi adót vetnek ki, míg Bicske csupán kettőt. Örülhetnének is ez 

alapján, hogy Bicskén csupán építményadót és iparűzési adót kell fizetnie a lakosságnak, 

azonban szembetűnő, hogy toronymagasan a bicskei építményadó a legmagasabb a környéken. 

A beszámolóból az is kiderül, hogy 2019-ben 4400 adózó összesen 206 millió forint 

építményadót fizetett be, ami azt jelenti, hogy átlagosan, fejenként körülbelül 47.000 forintot 

kell befizetni a bicskei lakosoknak.  

Megkockáztatja, hogy országos viszonylatban is jól áll a település. Ugyanakkor azt is elmondja, 

hogy az építményadót nem kötelező kivetni. Megfontolásra javasolja az adók diverzifikálását, 

véleménye szerint több, kisebb mértékű adónemet kellene kivetni, ezzel is bővítve az adózók 

körét. 
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Bálint Istvánné elmondja, hogy ennek a lehetőségét a későbbiekben megfontolja a képviselő-

testület. Erre vonatkozóan várnak akkor képviselő úrtól előterjesztést is, hogy ennek a 

megvalósítását miként képzeli el. 

 

Csonka István jelzi, hogy az általánosítás, átlag számítás ebben az esetben nem biztos, hogy 

helytálló, hiszen a nagyobb ingatlannal rendelkező tulajdonosokat és a kisebb ingatlannal 

rendelkező tulajdonosokat nem szabad egy kategóriába venni. 

 

Dr. Bourglah Ossamah a háziorvossal, mint iparűzési adóalannyal kapcsolatban szeretne 

érdeklődni. Elmondja, minden évben ígéretet kap arra, hogy a mentességükről gondolkodni fog 

a képviselő-testület, ugyanakkor ez soha nem történik meg. Elmondja, hogy a jogszabályban 

leírtak alapján neki és még néhány kollégájának nem jár az iparűzési adó alóli mentesség, tehát 

nem a saját ügyében fordul most a képviselők felé, hanem olyan háziorvos kollégái érdekében 

kéri a képviselő-testület méltányosságát, akik csak és kizárólag a háziorvosi praxisból befolyó 

bevételből tartják fenn magukat és a bevételük bizonyos összeghatárt nem halad meg. 

Véleménye szerint ennek akár pozitív üzenete is lehetne a jövőre vonatkozóan, hiszen az a kép 

alakulhatna ki a településről, hogy szívesen látja és nagy mértékben, több formában is támogatja 

az ide vonzani kívánt háziorvos-jelölteket. Kéri, ez egyszer fontolják meg a kérését.   

 

Bálint Istvánné tájékoztatja a kedves tévénézőket, hogy az önkormányzat lehetőségeihez 

mérten támogatja az orvosokat, hiszen az önkormányzat épületében működő háziorvosi 

rendelőkért az önkormányzat nem kér bérleti díjat a háziorvosoktól. Azt gondolja, hogy a maga 

módján ez is egyfajta támogatásnak számít, ami minden háziorvost megillet jövedelemtől 

függetlenül. Ugyanakkor egyet ért doktor úr felvetésével is. Kéri doktor urat, hogy erre 

vonatkozóan készítsen előterjesztést, hogy a képviselők láthassák mégis milyen mértékben, 

hogy képzeli ezt el. 

 

Dr. Bourglah Ossamah elmondja, hogy a jogszabály, feketén-fehéren leírja kik jogosultak és 

milyen feltétellel a mentességre, ezt nem kell külön előkészíteni, nem kell feltalálni semmi újat. 

 

Bálint Istvánné válaszában elmondja ő sem a feltalálásra gondolt, azt kérte doktor úrtól, hogy 

ezt a javaslatát készítse elő és terjessze be a képviselő-testület elé. 

 

Csörgöl Ákos elmondja, ha lesz erre vonatkozó javaslat a jövőben, akkor azt mindenképpen 

megfontolásra érdemesnek tartja, ugyanakkor a lakosság felé mindenféleképpen egyfajta 

pozitív üzenetet hordoz az a tény, hogy az adómértékeken nem változtat a képviselő-testület a 

jövő évben sem. 

 

Bálint Istvánné nincs több hozzászólás, ezért kéri, aki a határozati javaslatot 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: 9 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

291/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

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

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, 

2. a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletben foglalt 

adómértékeken 2020. évben nem változtat. 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

16.) Napirendi pont 

Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a képviselő-testület minden évben felülvizsgálja a 

tulajdonában lévő lakások, helyiségek és egyéb ingatlanok hasznosítása során alkalmazott díjak 

mértékét. 2013. óta az önkormányzat nem változtatott az alkalmazott bérleti és használati 

díjakon, mert a piaci viszonyok és a fogyasztói árindex ezt nem indokolták, és a 2020. évre sem 

javasol díjmódosítást. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend felett a 

vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, hogy elsőként az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti 

díjak felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatról döntsenek. Aki támogatni tudja, az 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 

292/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott lakásbérleti 

díjakat, és  
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1) úgy határoz, hogy 2020. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló  

7/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet szerint megállapított egységárakat és 

feltételeket. 

 

Határidő: 2019.12.11. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy másodikként az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti 

díjak felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatról döntsenek. Aki támogatni tudja, az 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 

293/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott helyiségbérleti 

díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2020. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról 

szóló 45/2013. (II. 28.) képviselő-testületi határozat mellékletében megállapított 

egységárakat és feltételeket. 

 

Határidő: 2019.12.11. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy harmadikként az önkormányzat által alkalmazott közterület-

használati díjak felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatról döntsenek. Aki támogatni tudja, 

az 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 

294/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott közterület-

használati díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2020. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében megállapított egységárakat. 

 

Határidő: 2019.12.11. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy negyedikként az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági 

földbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatról döntsenek. Aki egyetért a 

határozati javaslatban foglaltakkal, az 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 

295/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott mezőgazdasági 

földbérleti díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2020. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a mezőgazdasági földbérleti díj megállapításáról szóló 

488/2014. (X. 10) képviselő-testületi határozat szerinti 1500,-Ft/AK árat.  

 

Határidő: 2019.12.11. 

Felelős: Polgármester 
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17.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről 

Elterjesztés: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti a napirendet. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, 

kéri, hogy szavazzanak. Aki egyetért a 2020-as munkatervben foglaltakkal, az most 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 

296/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a határozat 

melléklete szerint fogadja el. 

 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

18.) Napirendi pont 

Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy a hivatal jegyzőjének évente be kell 

számolnia a képviselő-testületnek a hivatal működéséről. A beszámolási kötelezettségnek 

eleget téve a jegyző elkészítette a részletes beszámolót. Kéri annak elfogadását. Tájékoztatja a 

képviselőket, hogy az előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és 

változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, 

kéri, hogy szavazzanak. Aki elfogadja a Hivatal működéséről szóló beszámolót, az most 

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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

297/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

 

19.) Napirendi pont 

A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 

bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének 

közzétételéről 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné ismerteti a napirendet. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, 

kéri, hogy szavazzanak. Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az 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 

298/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 

tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban 

meghatározott körének közzétételéről 

 

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

teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak 

közzétételéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 
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20.) Napirendi pont 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott 2019. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatás elszámolásáról 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend felett a 

vitát. Nem lát jelentkezőt. Kéri, akkor szavazzanak, aki a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetért most 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 

299/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott 2019. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére 

nyújtott 5.408.262,- Ft vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

21.) Napirendi pont 

A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Elterjesztés: polgármester  

 

 

Bálint Istvánné ismerteti a napirendet. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést a 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja.  

Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, hogy szavazzanak. Aki egyetért a 

határozati javaslatban foglaltakkal, az 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 

300/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány 

részére, a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 200.000,-Ft vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

 

22.) Napirendi pont 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai tartalmának 

felülvizsgálata szükségessé vált. A stratégia szakértő bevonásával áttekintésre került és az 

összeállított dokumentumok alapján szükséges annak a módosítása. Tájékoztatja a 

képviselőket, hogy az előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és 

változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, 

kéri, hogy szavazzanak. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az 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 

301/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017 

azonosítószámú „A helyi identitás növelése Bicskén” című pályázat kapcsán Bicske város 

Integrált településfejlesztési Stratégiájának szakmai tartalmát megvizsgálta a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. §-a alapján és az alábbiak szerint dönt: 
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1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2015. (IX.30.) határozattal 

elfogadott Bicske város Integrált településfejlesztési Stratégiáját módosítani szükséges, 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges 

valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 

 

Határidő:  2020. június 30. 

Felelős:  polgármester 
 

 

23.) Napirendi pont 

„Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-

FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné tájékoztatja a képviselőket, hogy a projekt mindenki előtt ismert. A legutóbbi 

testületi ülésen a téma lekerült a napirendről. Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás során az 

úgynevezett előzetes vizsgálat helyett utólagos vizsgálat lefolytatására került sor, amely során 

négy hiánypótlási felhívásnak tett eleget az önkormányzat. A Miniszterelnökség Közbeszerzési 

Felügyeleti Főosztálya az eljárásában 2019. november 12. napján nem támogató tartalmú 

tanúsítványt állított ki eljárási hibára hivatkozva, miszerint az előzetes ellenőrzés az ajánlattételi 

felhívással kapcsolatban elmaradt. Ezt követően az Ajánlatkérőnek, azaz az önkormányzatnak 

az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania és új közbeszerzési eljárást kell indítania. 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az eljárási hibáért nem az önkormányzat a felelős, hanem a 

közbeszerzésben részt vevő közbeszerzési tanácsadó. Ennek okán az önkormányzat felvette a 

kapcsolatot a közbeszerzési tanácsadó céggel és tárgyalásokat folytatnak az eljárási hiba 

ellentételezésére, kompenzálására. 

Elmondja, hogy az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül 

elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Balázs Péter érdeklődik, hogy az új közbeszerzési eljárást határidőn belül le tudják-e folytatni. 

 

dr. Hatos Ágnes válaszában elmondja, hogy elkezdték az új közbeszerzési eljárás elindítását, 

most van ex ante ellenőrzés alatt, ezt követően tudják majd csak ismételten kiírni az új 

közbeszerzést. Nem biztos, hogy beleférnek a határidőbe, módosítani fogják. 

 

Bálint Istvánné kérdezi van-e még kérdés, észrevétel a napirendhez kapcsolódóan, ha nincsen, 

kéri, hogy szavazzanak. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a napirendi pontról név szerint kell 

a képviselőknek szavazniuk. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. Kéri Fritz Gábor 

jegyzőt, hogy a név szerinti szavazáshoz olvassa fel a neveket. Átadja a szót Fritz Gábor 

jegyzőnek 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a képviselőket, hogy hatályba lépett a képviselő-testület új SZMSZ-

e, az abban foglaltak alapján fogják a név szerinti szavazást lebonyolítani. Elmondja, hogy név 

szerint fogja a képviselőket szólítani, a képviselők pedig jól hallható igennel, nemmel vagy 

tartózkodással szavazhatnak. Felolvassa a jelenlévő képviselő-testületi tagok nevét és a 

jegyzőkönyv mellékletét képező névsoron feltünteti a szavazatokat. 
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Bálint Istvánné megállapítja a szavazás eredményét. 

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 az alábbi név szerinti szavazás mellett a következő határozatot hozta: 

 

Balázs Péter igen 
Dr. Bourgla 

Ossamah 
tartózkodás 

Bálint Istvánné igen 
Dr. Lovasné Báder 

Katalin 
igen 

Bárányos József igen 
Horváth János 

Koppány 
igen 

Börcs Antal igen Molnár Dániel igen 

Csonka István igen Németh Tibor igen 

Csörgöl Ákos igen 
Sulyokné Guba 

Judit 
igen 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

302/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

„Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a  

TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési 

eljárás eredményéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú 

pályázat – A helyi gazdaságfejlesztés – Bicske Város Piac – kapcsán a kivitelezési munkákra a 

„Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-FE1-

2016-00007 azonosítószámú projektben” tárgyában megindított közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 

 

1. a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) nem támogató 

tanúsítványa miatt a pályázat által biztosított keretösszeg felhasználására nem lenne 

mód, ezért a Kbt. 75. § (2) f) pontra hivatkozva a közbeszerzési eljárást 

eredménytelenné nyilvánítja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú 

projekt tekintetében az új közbeszerzési eljárást indítsa meg, 

3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti eljárásban valamennyi jognyilatkozat és 

kötelezettségvállalás megtételére. 

Határidő: 2019. december 20. 

Felelős: polgármester 
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24.) Napirendi pont 

A Testvérvárosi Bizottságról szóló 89/2017. (III.29.) határozat visszavonásáról és 

Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné elmondja, tekintettel arra, hogy az október 13. napján megtartott helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán polgármesterré választották, a 

tagokról rendelkező 89/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozatot szükséges visszavonni. 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a polgármesteri tisztségből fakadó sok új feladata mellett már 

nem tudna annyi időt és energiát fordítani a testvérvárosi teendőkre, mint amennyit ez a 

tárgykör megérdemel. Javasolja, hogy a Bizottság nevét módosítsák Munkacsoportra tekintettel 

arra, hogy összekeverhető az Mötv. eseti/ideiglenes bizottság fogalmával. A Testvérvárosi 

Munkacsoportba Iványi Ferenc Tivadarnét, Benedek Esztert, a Bicskei Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőjét, Szécsi Ervinnét, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanárát, 

Lanczendorferné Kósa Katalint, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola egykori tanárát, 

Iványi Ferencet, a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság munkatársát és Molnár Mártát javasolja 

megválasztani. Elmondja, hogy az előterjesztést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Megnyitja a napirend felett a vitát.  

Nem lát jelentkezőt, kéri, hogy szavazzanak. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottságba 

megválasztandó személyekről külön-külön, név szerint szükséges a képviselő-testületnek 

döntést hoznia. Elsőként a 89/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat visszavonásáról kell 

dönteniük. Aki egyetért a határozat visszavonásáról szóló határozati javaslattal, az most 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 

303/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

A Testvérvárosi Bizottságról szóló 89/2017. (III.29.) határozat visszavonásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2017. (III.29.) képviselő-testületi 

határozatát visszavonja. 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy másodikként a Testvérvárosi Bizottság elnevezésének 

megváltoztatásáról döntsenek. Aki támogatja az általa javasolt módosítást a Testvérvárosi 

Bizottság elnevezés megváltoztatására vonatkozóan, az most 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 

304/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

A Testvérvárosi Bizottságról szóló 89/2017. (III.29.) határozat visszavonásáról és 

Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó 

módosító indítványról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Istvánné polgármester a Testvérvárosi 

Bizottságról szóló 89/2017. (III.29.) határozat visszavonásáról és Testvérvárosi Bizottsági 

tagok megválasztásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó – Bizottság szövegrész helyett 

Munkacsoport szövegrész alkalmazására irányuló – módosító javaslatát elfogadta. 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy most a Munkacsoport tagjairól döntsenek. Elsőként Iványi Ferenc 

Tivadarné személyéről kell döntést hozniuk. Aki támogatja, az most 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 

305/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Testvérvárosi Munkacsoportba tag megválasztásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvérvárosi Munkacsoportba   

Iványi Ferenc Tivadarnét megválasztja. 

 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 
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Bálint Istvánné kéri, aki Benedek Eszter személyével egyetért, az kézfeltartással 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 

306/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Testvérvárosi Munkacsoportba tag megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvérvárosi Munkacsoportba   

Benedek Esztert megválasztja. 

 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 
 

Bálint Istvánné kéri, aki Szécsi Ervinnét támogatja, az most 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 

307/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Testvérvárosi Munkacsoportba tag megválasztásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvérvárosi Munkacsoportba   

Szécsi Ervinnét megválasztja. 

 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 
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Bálint Istvánné kéri, aki támogatni tudja Lanczendorferné Kósa Katalin személyét, az most 

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 

308/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Testvérvárosi Munkacsoportba tag megválasztásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvérvárosi Munkacsoportba  

megválasztja. 

 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 
 

Bálint Istvánné kéri, aki támogatja Iványi Ferencet, az most 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 

309/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Testvérvárosi Munkacsoportba tag megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvérvárosi Munkacsoportba   

Iványi Ferencet megválasztja. 

 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 
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Bálint Istvánné végül kéri, aki támogatni tudja Molnár Márta személyét, az most 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 

310/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Testvérvárosi Munkacsoportba tag megválasztásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvérvárosi Munkacsoportba   

Molnár Mártát megválasztja. 

 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 

 

 

25.) Napirendi pont 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvétel teljesítéséről 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy az előterjesztést a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Megadja a szót az elnöknek. 

 

Börcs Antal tájékoztatja a képviselőket, hogy a meghatározott időre mind a 18 érintett eleget 

tett a kötelezettségének. 

 

Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát 

jelentkezőt, kéri, hogy szavazzanak. Aki támogatni tudja a határozati javaslatban foglaltakat, 

az most 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 

311/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 
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Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes adózói 

adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CXXXIX. törvény 38. § (4) és a 39. § (1) bekezdésében foglalt képviselők és a 

képviselőt-testület bizottságának nem képviselő tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség és köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről szóló 

beszámolóját. 

 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 

 

 

26.) Napirendi pont 

Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségéről 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy az előterjesztést nem tárgyalta 

bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ha nincsen kérdés, észrevétel, 

kéri, hogy szavazzanak. Tájékoztatja a képviselőket, hogy egyesével, név szerint dönt a 

képviselő-testület a beszámolókról. Elsőként kéri, aki Balázs Péter beszámolóját 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 

312/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Balázs Péter önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Balázs Péter önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

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

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 
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Bálint Istvánné kéri, aki Bálint Istvánné beszámolóját 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 

313/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Bálint Istvánné polgármester választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, 

valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Bálint Istvánné polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

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

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

Bálint Istvánné kéri, aki Bárányos József beszámolóját 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 

314/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Bárányos József önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 
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hogy Bárányos József önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 
 

Bálint Istvánné kéri, aki Börcs Antal beszámolóját 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 

315/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Börcs Antal önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Börcs Antal önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 
 

Bálint Istvánné kéri, aki Csonka István beszámolóját 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 

316/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Csonka István önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Csonka István önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 
 

Bálint Istvánné kéri, aki Csörgöl Ákos beszámolóját 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 

317/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Csörgöl Ákos önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Csörgöl Ákos önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

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

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 
 

Bálint Istvánné kéri, aki dr. Bourgla Ossamah beszámolóját 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 

318/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 
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Dr. Bourgla Ossamah önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy dr. Bourgla Ossamah önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt 

kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

Bálint Istvánné kéri, aki dr. Lovasné Báder Katalin beszámolóját 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 

319/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy dr. Lovasné Báder Katalin önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt 

kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 
 

Bálint Istvánné kéri, aki Horváth János Koppány beszámolóját 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 

320/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Horváth János Koppány önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Horváth János Koppány önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt 

kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 
 

 

Bálint Istvánné kéri, aki Molnár Dániel beszámolóját 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 

321/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Molnár Dániel önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Molnár Dániel önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 
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Bálint Istvánné kéri, aki Németh Tibor beszámolóját 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 

322/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Németh Tibor önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Németh Tibor önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy utolsóként Sulyokné Guba Judit beszámolójáról döntsenek. Aki 

elfogadja, az 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 

323/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Sulyokné Guba Judit önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Sulyokné Guba Judit önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 
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Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

 

27.) Napirendi pont 

Bálint Istvánné polgármestert megillető 2019. évi időarányos szabadság igénybevételének 

és ütemezésének jóváhagyásáról 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné jelzi a képviselőknek, hogy személyes érintettség miatt kéri a kizárását. Kéri, 

hogy elsőként erről döntsenek. Aki támogatja, az most 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 

324/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Bálint Istvánné polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné polgármestert 

a „Bálint Istvánné polgármestert megillető 2019. évi időarányos szabadság igénybevételének 

és ütemezésének jóváhagyásáról” napirendet lezáró döntés meghozatalából személyes 

érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné átadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a törvény értelmében a polgármester előterjesztésére a képviselő-

testület minden évben megállapítja és jóváhagyja a polgármester szabadságának mértékét és 

annak ütemezését. A polgármester szabadságának megállapítása ebben az évben az 

önkormányzati választások eredményének megállapításával indul és 2019. december 31. 

napjáig tart. Visszaadja a szót Bálint Istvánné polgármesternek.  

 

Bálint Istvánné tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. 

Kéri, aki a tervezettel egyetért, az most jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1  

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 

325/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Bálint Istvánné polgármestert megillető 2019. évi időarányos szabadság 

igénybevételének és ütemezésének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. megállapítja, hogy Bálint Istvánné polgármester időarányosan 2019. december 31. 

napjáig 9 nap szabadságra jogosult,  

2. Bálint Istvánné polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését a határozat 

mellékletében szereplő táblázat szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős:  jegyző 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

28.) Napirendi pont 

A polgármester 2019. évre vonatkozó időarányos cafetériájának megállapításáról 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné jelzi, hogy személyes érintettség miatt kéri a kizárását a döntéshozatalból. 

Kéri, hogy elsőként erről döntsenek. Aki támogatja, az most 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 

326/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Bálint Istvánné polgármester döntéshozatalból történő kizárása 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné polgármestert 

a „A polgármester 2019. évre vonatkozó időarányos cafetériájának megállapításáról” szóló 

napirendet lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné átadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a képviselő-testület minden évben dönt a polgármester cafetéria-

juttatásának éves keretösszegéről, amely ugyanannyi, mint az adott hivatalban a közszolgálati 

tisztviselőknek adható keretösszeg. A keretösszeg a 2019. évben bruttó 200.000,-Ft/fő/év, 

ennek időarányos kifizetéséről kell rendelkeznie a képviselő-testületnek. Visszaadja a szót 

Bálint Istvánné polgármesternek. 

 

Bálint Istvánné tájékoztatja a képviselőket, hogy ezt az előterjesztést sem tárgyalta bizottság. 

Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 

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 

327/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

A polgármester 2019. évre vonatkozó cafeteriája időarányos részének megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Istvánné polgármester 2019. évre 

vonatkozó cafetéria-juttatásának időarányos, közterheket is tartalmazó összegét 43.288,- Ft 

összegben határozza meg. 

A polgármester cafetériájának igénybevételére a Bicskei Polgármesteri Hivatal cafetéria 

szabályzata irányadó.  

 

 

Határidő:  2019. december 31. 

Felelős:  jegyző  
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29.) Napirendi pont 

Az FE/02/1164-1/2019. törvényességi felhívásról 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné felkéri Fritz Gábor jegyzőt a napirend ismertetésére.  

 

Fritz Gábor tájékoztatja a képviselőket, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal, mint 

törvényességi felügyeletei szerv, törvényességi felhívással élt Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2019. október 21. napján megtartott alakuló ülésével kapcsolatban. 

Ismerteti, hogy a felhívásban foglaltakat megvizsgálták az előterjesztés szerint. Elmondja, hogy 

a törvényességi felhívás alapján tett intézkedésekről a Kormányhivatalt 2019. december 30. 

napjáig tájékoztatni szükséges. Visszaadja a szót Bálint Istvánné polgármesternek. 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend 

felett a szót. Megadja a szót Molnár Dánielnek. 

 

Molnár Dániel elmondja: „mélységesen meg van döbbenve, a Fejér Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívásán. Amellett, hogy az alakuló ülésről szóló jegyzőkönyv határidőn túl 

került felterjesztésre a Kormányhivatal részére, 7, azaz hetes darab jogszabálysértést 

állapítottak meg az alakuló üléssel kapcsolatban. Többek között az alakuló ülésen megszavazott 

SZMSZ rendeletet a Kormányhivatal közjogilag érvénytelenné nyilvánította, majd ebből le is 

vezette, hogy a képviselő-testület nem választhatta volna meg a társadalmi megbízatású 

alpolgármestert. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincsen alpolgármestere Bicskének vagy ebben az 

időszakban nem volt alpolgármestere Bicskének? Hogy fordulhat elő, hogy a 6 napirendi 

pontból álló alakuló ülésen 7 jogszabálysértés történjen? Ugyan a legfiatalabb tagja a 

testületnek, emlékszik még azokra az időkre, amikor Bicske városának címzetes főjegyzője 

volt, akihez szerte az országból fordultak szakmai kérdésekkel. Gyakran hallja, hogy ezeket az 

időket rendszerint Bicske legsötétebb korszakának szokták nevezni mostanság, ehhez képest 

most úgy tűnik, hogy egy alakuló ülés megszervezése is kifog a városvezetésen. Azt gondolja 

eljött az idő, hogy a saját portát is rendbe tegyék.” 

 

Bálint Istvánné megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor úgy érzi, hogy neki szóltak az elmondottak. Elmondja, amennyiben szigorúan, 

számszakilag és statisztikailag nézik, akkor három és fél éve Bicske Város Önkormányzata 

törvényességi felhívást nem kapott, véleménye szerint statisztikailag igen jól állnak. 

 

Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy ő 2006 óta önkormányzati képviselő, tájékoztatja a 

képviselőket, hogy az alakuló ülések minden esetben ugyanezen rend szerint zajlottak. 

Véleménye szerint semmi olyat nem tettek, amit ne tettek volna korábban is. 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy véleménye szerint emberek vagyunk, előfordulhat az, hogy 

tévedünk, semmi olyan hibát nem követtek el, ami ne lenne javítható. 

 

Csörgöl Ákos tájékoztatásul elmondja, tudomása szerint nagyon sok önkormányzat kapott 

törvényességi felhívást az alakuló ülésekkel kapcsolatban. 
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Molnár Dániel az alpolgármester jogállásával kapcsolatban érdeklődik. Erre szeretne választ 

kapni. 

 

Bálint Istvánné válaszában elmondja, hogy addig, amíg nem volt tudomásuk arról, hogy 

törvényt sértettek az alpolgármester megválasztásával kapcsolatban, addig ellátta a tisztségét, 

amint azonban tudomásukra jutott a jogsértés, onnantól fogva nem gyakorolta a tisztségét. 

 

Dr. Bourgla Ossamah elmondja, mivel felettes szervről van szó, nem tartja szerencsésnek a 

felettes szervvel történő vitatkozást. Véleménye szerint el kell fogadni azt, amit a felügyeleti 

szerv megállapított, nem pedig arról kell vitatkozni, hogy melyik döntésével értenek egyet, 

melyikkel nem. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a képviselőket, hogy szó sincs vitatkozásról. Ebben az esetben arról 

van szó, hogy a felügyeleti szerv törvényességi felhívásával kapcsolatban az önkormányzatnak 

joga van az egyet nem értésre is. Lehetőség van az önkormányzat álláspontjának a 

megfogalmazására, indokolására. Úgy gondolja, hogy az előterjesztésben ezeket mind precízen, 

korrekt módon leírták. 

 

Bárányos József elmondja, véleménye szerint a Kormányhivatal felé egy nagyon korrekt, 

kooperatív válasz született.  

 

Bálint Istvánné kéri, amennyiben nincsen több kérdés, észrevétel, akkor szavazzanak. Kéri, 

aki egyetért a határozati javaslattal, az most 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 

328/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Az FE/02/1164-1/2019. ügyszámú törvényességi felhívásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1164-1/2019 ügyszámú törvényességi felhívását 

megismerte, azt megvizsgálta, 

2. a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint dönt az 1. pont szerinti 

törvényességi felhívás VIII. 1-2. pontjában meghatározottakról. 

 

Határidő:  2019. december 31. 

Felelős:  polgármester 
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A határozat melléklete az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

30.) Napirendi pont 

Az FE/02/1164-1/2019. törvényességi felhívás kapcsán új döntések meghozataláról 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné felkéri Fritz Gábor jegyzőt a napirend ismertetésére.  

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a törvényességi felhívás kapcsán új döntések meghozatala 

szükséges, ezen döntéseket az előterjesztés tartalmazza. Visszaadja a szót Bálint Istvánné 

polgármesternek. 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy elsőként a Bizottsági elnökök és tagok megválasztásáról szóló 

264/2019. (X.21) határozat módosításáról döntsenek. Aki egyetért a határozati javaslatban 

foglaltakkal, az 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 

329/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Bizottsági elnökök és tagok megválasztásáról szóló 264/2019. (X.21) határozat 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 264/2019. (X.21.) határozatában az 

„Elnökhelyettes” szövegrészt hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy másodikként Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

által Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzat 

tárgykörben alkotott rendelet szerinti titkos szavazás szavazatait megszámláló személy 

kijelöléséről kell dönteniük. Arra kéri képviselőtársait, hogy az alakuló ülésen megválasztott 

személyeket válasszák meg most is. Tájékoztatja a képviselőket, hogy három darab határozatot 

kell meghozniuk. Kéri, hogy elsőként Bárányos József személyéről döntsenek. Aki egyetért a 

határozati javaslatban foglaltakkal, az most 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 

330/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzat tárgykörben alkotott rendelet 

szerinti titkos szavazás szavazatait megszámláló személy kijelöléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzat tárgykörben alkotott rendelet szerinti titkos szavazás szavazatait megszámláló 

személynek Bárányos Józsefet jelöli ki. 

 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy most dr. Lovasné Báder Katalin személyéről döntsenek. Aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az most 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 

331/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzat tárgykörben alkotott rendelet 

szerinti titkos szavazás szavazatait megszámláló személy kijelöléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzat tárgykörben alkotott rendelet szerinti titkos szavazás szavazatait megszámláló 

személynek dr. Lovasné Báder Katalint jelöli ki. 

 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 
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Bálint Istvánné kéri, hogy utolsóként Balázs Péter személyéről döntsenek. Aki egyetért a 

határozati javaslatban foglaltakkal, az most 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 

332/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzat tárgykörben alkotott rendelet 

szerinti titkos szavazás szavazatait megszámláló személy kijelöléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzat tárgykörben alkotott rendelet szerinti titkos szavazás szavazatait megszámláló 

személynek Balázs Pétert jelöli ki. 

 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Csörgöl Ákos jelzi, mielőtt a titkos szavazást lebonyolítanák, kéri kizárását a titkos szavazásból 

személyes érintettség miatt. 

Bálint Istvánné kéri, hogy döntsenek a kizárásról. Aki egyetért Csörgöl Ákos titkos 

szavazásból történő kizárásával, az kézfelemeléssel 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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

333/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Csörgöl Ákos döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Csörgöl Ákos képviselőt „A 

társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása” tárgyú titkos szavazásból személyes 

érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy most az alpolgármester megválasztásáról szóló 259/2019. 

(X.21.) határozat visszavonásáról kell dönteniük. Kéri, aki egyetért a határozat visszavonásával, 

az 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 

334/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

a Képviselő-testület 259/2019.(X.21.) határozatának visszavonásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 259/2019. (X.21.) határozatát visszavonja.  

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné felkéri az előzőekben megválasztott képviselő-testületi tagokat a titkos 

szavazás lebonyolítására. Kéri, hogy aki Csörgöl Ákos alpolgármesterré történő megválasztását 

támogatja az jelezze a szavazólapon. 

 

Az előkészített szavazólapokat a titkos szavazás lebonyolítására megválasztott képviselő-

testületi tagok kiosztják. 

 

A titkos szavazás az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően zajlik. 
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Bárányos József elmondja, hogy képviselőtársaival az urnában 11 borítékba helyezett 

szavazólapot találtak, amelyek közül mind a 11 érvényes „igen” szavazat volt. Visszaadja a 

szót Bálint Istvánné polgármesternek. 

 

Bálint Istvánné kihirdeti a szavazás eredményét és megállapítja, hogy az érvényes szavazás 

eredményeként a képviselők Csörgöl Ákos képviselőt választották meg társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület titkos szavazással 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

335/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  

 

Csörgöl Ákos 

települési önkormányzati képviselőt 

 

társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztja. 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: polgármester 

 

A szavazólapok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Dr. Bourglah Ossamah képviselő 1010 órakor távozik a képviselő-testület nyilvános üléséről. 

 

Bálint Istvánné jelzi a jegyzőkönyv számára, hogy a képviselő-testület létszáma 11 főre 

változott. Elmondja, hogy a következőkben a társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíjának megállapításáról kell dönteniük. 

 

Csörgöl Ákos személyes érintettség miatt kéri kizárását a döntéshozatalból.  

 

Bálint Istvánné kéri, aki egyetért Csörgöl Ákos kizárásával a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló döntés meghozatalából, az most jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

336/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Csörgöl Ákos alpolgármester döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Csörgöl Ákos alpolgármestert 

„A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról” szóló döntés 

meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy most, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapításáról döntsenek. Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 

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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

337/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete  

1. a 262/2019. (X.21.), valamint a 263/2019. (X.21.) határozatát visszavonja, 
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2. a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi juttatások terhére a társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját megválasztásának napjától  

bruttó 300.000,- Ft /hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: jegyző 

 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének 

megállapításáról kell dönteniük. 

 

Csörgöl Ákos jelzi a képviselőknek, hogy személyes érintettség miatt kéri kizárását a 

döntéshozatalból.  

 

Bálint Istvánné kéri, aki elfogadja Csörgöl Ákos kizárását a társadalmi megbízatású 

alpolgármester költségtérítésének megállapításáról szóló döntés meghozatalából, az most 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

338/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Csörgöl Ákos alpolgármester döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Csörgöl Ákos alpolgármestert 

a „A társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról” szóló döntés 

meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy döntsenek a társadalmi megbízatású alpolgármester 

költségtérítésének a megállapításáról. Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, az 

most jelezze. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 
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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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

339/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a mindenkori költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére a társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 

megválasztásának napjától, a tiszteletdíjának 15%-ban, azaz bruttó 45.000,-Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy a képviselő-testületnek most Bálint 

Istvánné főállású polgármester illetményének megállapításáról kell döntenie. Jelzi a 

képviselőknek, hogy személyes érintettség miatt kéri kizárását az illetményének 

megállapításáról szóló döntés meghozatalából. Kéri, aki egyetért a kizárással, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

340/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Bálint Istvánné polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné polgármestert 

a „Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének megállapításáról” szóló döntés 

meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő:  2019. december 11. 
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Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné a napirend ismertetésére átadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a képviselőket, hogy a határozati javaslat tartalma megegyezik az 

alakuló ülésre előterjesztett határozati javaslat tartalmával. A képviselő-testületnek nincs 

mérlegelési jogköre, az illetmény összegét jogszabály állapítja meg. Visszaadja a szót Bálint 

Istvánné polgármesternek. 

 

Bálint Istvánné kéri, aki a jegyző úr által elmondott határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetért, az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 

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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

341/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete  

1. a 260/2019. (X.21.), valamint a 261/2019. (X.21.) határozatát visszavonja.  

2. a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi juttatások terhére Bálint Istvánné 

főállású polgármester illetményét megválasztásának napjától bruttó 698.000,- Ft /hó 

összegben állapítja meg. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselő-testületnek most Bálint Istvánné 

főállású polgármester költségtérítésének megállapításáról kell döntenie. Jelzi 

képviselőtársainak, hogy személyes érintettség miatt kéri kizárását a költségtérítésének 

megállapításáról szóló döntés meghozatalából. Kéri, aki egyetért a döntéshozatalból történő 

kizárásával, az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

342/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Bálint Istvánné polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné polgármestert 

a „Bálint Istvánné főállású polgármester költségtérítésének megállapításáról” szóló döntés 

meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  jegyző 

 

Bálint Istvánné a napirend ismertetése előtt átadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a képviselőket, hogy a határozati javaslat tartalma megegyezik az 

alakuló ülésre előterjesztett határozati javaslat tartalmával. A képviselő-testületnek nincs 

mérlegelési joga ennél a döntés meghozatalánál sem, a költségtérítés összegét jogszabály 

állapítja meg. Visszaadja a szót Bálint Istvánné polgármesternek. 

Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást. Kéri, aki a jegyző úr által ismertetett határozati 

javaslatban foglaltakkal egyetért, az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 

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) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

343/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

 

Bálint Istvánné főállású polgármester költségtérítésének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a mindenkori költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére Bálint Istvánné főállású polgármester költségtérítését 
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megválasztásának napjától, az illetményének 15%-ban, azaz bruttó 104.700,- Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  jegyző 

 

 

 

31.) Napirendi pont 

A Kerecsendi Kis Márton Tanodával kapcsolatos döntésről 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné jelzi képviselőtársainak, hogy a felvett napirendi ponttal, a Kerecsendi Kiss 

Márton Tanodával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztéssel folytatják a képviselő-testület 

nyilvános ülését. Elmondja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 2018. decemberében kiírt pályázatán a 

Mentsvár Alapítvány sikeresen pályázott a Kerecsendi Kis Márton Tanoda által nyújtott 

szolgáltatás finanszírozására. Az Alapítvány a finanszírozási szerződés kötelező mellékleteként 

a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését kérte 2019. december 31. napjáig az illetékes 

hatóságtól. A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés a határozott időtartamra, 2019. 

december 31. napjáig megtörtént. A Főigazgatóság tájékoztatta az Alapítványt, hogy a 2019. 

december 31. napján hatályos finanszírozási szerződés esetében a finanszírozási időszak 

meghosszabbodik 2020. december 31. napjáig. Az Alapítvány úgy nyilatkozott, hogy a Tanoda 

működtetését folytatni kívánja és a szolgáltatói nyilvántartás iránti kérelmet ismételten 

benyújtja a hatáskörrel rendelkező hatósághoz. A szolgáltatói nyilvántartásba vételhez igazolni 

kell a helyiséghasználatot az önkormányzati tulajdonú ingatlanban, többek között ehhez 

szükséges a határozati javaslat elfogadása. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést 

nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, hogy 

szavazzanak. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

344/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Kerecsendi Kis Márton Tanodával kapcsolatos döntésről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

− a Kerecsendi Kis Márton Tanoda Mentsvár Alapítvány (2060 Bicske, Tószeg utca 8.) 

általi működtetését 2020. évben is támogatja, 
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− felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mentsvár Alapítvány szolgáltatói nyilvántartásba 

vételéhez szükséges valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős: polgármester 

 

 

32.) Napirendi pont 

A Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan sportcélú infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges 

tulajdonosi hozzájárulásról 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy a következő napirendi pont a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan 

sportcélú infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról szóló 

előterjesztés. Elmondja, hogy a képviselő-testület augusztusban hozzájárult a sporttelep 

infrastrukturális fejlesztéseihez. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testületben azóta 6 új tag van 

és a polgármester személye is változott, ezért kéri, hogy az új képviselő-testület újból 

hatalmazza fel a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Tájékoztatja a 

képviselőket, hogy az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Nem lát jelentkezőt, ha nincsen a napirendhez kapcsolódó kérdés kéri, hogy szavazzanak. Aki 

támogatja a határozati javaslatot, az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

345/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Tulajdonosi hozzájárulás a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan sportcélú fejlesztéséhez 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. tulajdonosként támogatja és hozzájárul a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan Bicskei Torna Club 

Egyesület által történő infrastrukturális fejlesztéséhez, 

2. a 194/2019. (VIII. 1.) határozatában foglaltakat hatályában fenntartva felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak végrehajtása érdekében szükséges 

valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős:  polgármester 
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33.) Napirendi pont 

A Bicske, 2363/17 hrsz-ú ingatlanon lévő közterületi vízvételi hely megszüntetéséről 

Elterjesztés: polgármester  

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a következő napirendi pont a Bicske, 2363/17 hrsz-ú 

ingatlanon lévő közterületi vízvételi hely megszüntetéséről szóló előterjesztés. Tájékoztatja a 

képviselőket, hogy a képviselő-testület a Grund területének telekalakításáról és értékesítéséről 

már döntött korábban. Az egyik értékesített ingatlanon közcélú vízvételi hely található, ezért 

annak megszüntetéséről kell döntenie most a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy az 

előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. 

Amennyiben nincs a képviselőknek javaslata, észrevétele a napirendhez kapcsolódóan, akkor 

kéri, hogy szavazzanak. Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

346/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

A bicskei 2363/17 hrsz-ú ingatlanon lévő közterületi vízvételi hely megszüntetése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Bicske, 2363/17 hrsz-ú ingatlanon található közterületi vízvételi hely 

megszüntetését kezdeményezi, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéshez szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

34.) Napirendi pont 

A Bicske, Spar logisztikai központ környezetének településrendezési megállapodásáról 

Elterjesztés: polgármester  
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Bálint Istvánné ismerteti a következő és egyben a nyilvános ülés utolsó felvett napirendjét. 

Elmondja, hogy a Spar az önkormányzatnak is érdekében álló bővítési terveinek a támogatása 

céljából szükséges a Spar által benyújtott tanulmányterv elfogadása és a településrendezési 

szerződés megkötése. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztést nem tárgyalta 

bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Nincs kérdés, észrevétel, kéri, 

hogy elsőként a tanulmánytervről döntsenek. Kéri, aki egyetért a határozati javaslatban 

foglaltakkal, az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

347/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

 

Bicske, Spar logisztikai központ környezetének fejlesztési koncepciója 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 

Bicske 0321/7, 0321/12, 0321/13, 0321/14, 0326/1, és 0322 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésére 

vonatkozó telepítési tanulmánytervét, koncepciótervét megismerte, a koncepcióban foglalt 

fejlesztést támogatja. 

 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné kéri a képviselőket, hogy utolsóként a településrendezési szerződés 

megkötéséről döntsenek. Aki támogatja a határozati javaslatot, az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

348/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 
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Bicske, Spar logisztikai központ környezetének településrendezési megállapodása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

347/2019. (XII. 11.) képviselő-testületi határozatban támogatott – SPAR Magyarország 

Kereskedelmi Kft Bicske 0321/7, 0321/12, 0321/13, 0321/14, 0326/1 és 0322 hrsz-ú ingatlanokra 

vonatkozó – fejlesztések megvalósításához szükséges településrendezési szerződést 

előkészítse. 

 

 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős: polgármester 

 

35.) Képviselői bejelentések 

 

Bálint Istvánné tájékoztatja képviselőtársait, hogy a nyilvános ülésre vonatkozó bejelentések 

következhetnek. Megadja a szót Molnár Dánielnek. 

Molnár Dániel elmondja, hogy az Arany János utca 3. szám alatti ingatlan tulajdonosa 

megkereste azzal kapcsolatban, hogy a Járási Hivatal építését követően az utca vízgazdálkodása 

megváltozott, ami az ő ingatlanában állagromlást eredményezett. Kéri a Műszaki Irodát, hogy 

vizsgálja meg ezt az esetet és foglalkozzon az üggyel. 

Bálint Istvánné a felvetett bejelentéssel kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 

ismeri az ügyet. Mind az érintett ingatlan tulajdonosával mind pedig a szomszédos ingatlan 

tulajdonosával felvették már a kapcsolatot, majd ezt követően kapcsolatba léptek a kivitelezővel 

is. Elmondja, hogy Molnár Tibor látja el az építési és jogi képviseletet az üggyel kapcsolatban, 

próbálják keresni a megoldást. Ismerteti, hogy azzal, hogy a Csokonai utcában megtörtént a 

járdafelújítás, azzal sajnos csak tovább gyűrűzik a probléma, méghozzá a csapadékvíz 

elvezetéséből kifolyólag. Erre vonatkozóan már kértek javaslatot, szakértői véleményt, hogy 

hogyan lehetne véglegesen megoldani az érintett utca/utcák csapadékvíz elvezetését. Elmondja, 

hogy érdemben a költségvetés tervezése után tud majd az önkormányzat foglalkozni a felvetett 

problémával, de ehhez mindenképpen szükségesek az előzetes szakértői vélemények, amelyek 

ismeretében az önkormányzat a költségvetésében tervezni tudja az erre vonatkozó szükséges 

kiadásokat. 

Balázs Péter kéri, amennyiben lehetőség van rá, vizsgálják felül az Apponyi és a Kodály Zoltán 

utca sarkát. Elmondja, hogy a múlt héten is történt ott egy baleset, havi rendszerességgel 

történik azon a sarkon baleset. Javaslatot tesz, amennyiben lehetséges, fekvőrendőr vagy 

stopptábla kihelyezését javasolja a nevezett utcák sarkára. Elmondja, hogy a Kodály Zoltán 

utca egészen az említett sarokig felsőbbrendű, mindenki, aki nem ott lakik rutinból közlekedik, 

ebből adódik a legtöbb probléma, baleset. 

 

Bálint Istvánné a bejelentésre válaszolva elmondja, hogy a rendőrségtől kérnek állásfoglalást 

erre vonatkozóan. 

 

Börcs Antal elmondja, az egyik bejelentése a Rózsa utca Csók utca sarkát érinti, javasolja a 

nevezett szakaszon egy védett zebra kialakítását, hiszen nagyon sokan közlekednek ezen a 

szakaszon és itt nincsen zebra.  
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A másik bejelentése arra vonatkozik, ahogy a Csók utca kanyarodik a Lidl felé, ott nagyon sötét 

a kanyar, erre a szakaszra egy lámpatest kihelyezését kéri. Véleménye szerint 

közlekedésbiztonsági szempontból kifejezetten veszélyes ez a szakasz. Kéri ennek a 

felülvizsgálatát. Jelzi, hogy maga az áruház (Lidl) is nehezen megközelíthető a gyalogosok 

számára, ezzel kapcsolatban is várja a megoldási javaslatokat. Végül elmondja, hogy a Lidl-nél 

két autóbehajtás van, viszont csak egy kihajtás, véleménye szerint ezt is felül kellene vizsgálni, 

hiszen ha baleset történi az M1-es autópályán, vagy felújítás miatt terelés van, akkor azok, akik 

a Lidl-ben vásárolnak nem tudnak vagy csak nagy nehézségek árán kikanyarodni az 1-es útra, 

erre is vár javaslatot. 

 

Bálint Istvánné az utolsó felvetésre vonatkozóan elmondja, hogy tudnak erről a problémáról 

és folyamatosan keresik az erre vonatkozó megoldást.  

 

Horváth János Koppány elmondja, hogy a Batthyány és a Deák Ferenc utcát összekötő földes 

út, Muskátli utca, nem aszfaltos út, mostanára tele van kátyúval, ennek a felülvizsgálatát kéri. 

 

Bálint Istvánné kéri a Gazdasági Szervezet Igazgatóját, hogy nézzék meg a bejelentett 

szakaszt. 

 

Lovasné dr. Báder Katalin elmondja, az Arany János utca 14. száma alatti lakók kérték, hogy 

a szemben lévő Lajta házból történő kihajtást szüntessék meg, hiszen sokan az utat levágva a 

Vörösmarty utcából ott jönnek ki, szemben a forgalommal, innen hajtanak ki a Prohászka 

utcára, ami iszonyúan veszélyes. Kéri ennek a felülvizsgálatát. 

 

Bálint Istvánné további hozzászólás, észrevétel hiányában megköszöni a képviselőknek a 

munkát. Felhívja a figyelmet, hogy a mai napon 16.00 órakor közmeghallgatást tart az 

önkormányzat, tájékoztatja a képviselőket, hogy a közmeghallgatás is testületi ülésnek számít. 

Tekintettel arra, hogy az év utolsó rendes képviselő-testületi ülésén vannak, ezért mindenkinek 

áldott, békés boldog karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kíván. 

A nyilvános ülést 1040 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


