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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:  2020. január 29. (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 

Molnár Enikő  Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó  ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Schulman Izabella ügyintéző 

Szabó Gábor FMKH Bicskei Járási Hivatal vezetője 

Kósa László  Bicske Városi TV 

Kósáné Holecz Anna Mária Bicske Városi TV 

Ónodi Szabó Lajos főépítész, Bicske Építő Kft.  

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. igazgató 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdaság ig. 

Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgató 

Szabó Ágnes 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ igazgató 

Szabó Attila Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

ügyvezető 

Mag Barbara Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezető 
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Bálint Istvánné tisztelettel köszönti a 2020. január 29. napi rendes, nyilvános ülésen 

megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület szabályszerűen került összehívásra és 12 

fővel határozatképes. Megnyitja a képviselő-testület ülését. 

Még mielőtt a napirendekre térnének egy rövid ismertetőt tesz közzé a város lakosságának és a 

testület tagjainak. Elmondja, hogy mindannyiuk számára ismert, hogy a december végi és a 

január eleji felemelő érzéseket, élményeket sajnos elszomorította annak a négy embernek a 

halála, akik az elmúlt években, évtizedekben sokat dolgoztak, sokat tettek Bicskéért, Bicske 

közösségéért. Négy olyan embertől búcsúztak, akik példaértékűen képviseltettek a közösségük, 

a város felé. Kéri, hogy engedjék meg, hogy név szerint emlékezzen róluk. Farkas Lászlóné, 

aki 2020. január 6-án 99 és fél esztendős volt. 2015-ben életútjával, munkásságával vált Bicske 

Város Díszpolgárává. Veres Pál, aki 2020. január 11-én hunyt el, a Polgármesteri Hivatal 

dolgozója volt korábban, kézbesítésekkel és egyéb feladatokkal segítette a Polgármesteri 

Hivatal munkáját. Ahogy a családja fogalmazta „mindannyiunk Veres Palija volt”. Búcsúztak 

Komonyi Lajostól, aki a csapi testvértelepülés önkormányzati képviselője volt, nagyon jó 

barátjuk. Végül és nem utolsó sorban Wendelin Gelzenlichtertől, aki Altshausen polgára volt 

és 1993. óta volt élénk kapcsolata Bicskével. Több mint 600 kerékpárt javított meg, ami aztán 

elkerült Bicske településre és a városban élő felnőttek, gyermekek egyaránt élvezhették ennek 

a jóságnak, jószándéknak a pozitív hozadékát és többek között minden alkalommal, amikor a 

képviselő-testület delegációja, de főként a tűzoltóság delegációja Altshausenben járt, akkor ő 

gondoskodott a vendéglátásról.  

Arra kéri a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek meg róluk.  

 

Az egy perces néma emlékezést követően a napirendek előtt arról tájékoztatja a képviselőket, 

hogy Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületével szemben megindított törvényességi 

felügyeleti eljárást a képviselő-testület a 2019. decemberi ülésén tárgyalta, arról határozatot 

hozott. A törvényességi felügyeleti szerv ezt elfogadta és az eljárást lezárta. 

 

A meghívóban kiküldött napirendek elfogadására tesz javaslatot. Kéri, aki elfogadja, 

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 

1/2020. (I.29.) HATÁROZATA 

 

 

a 2020. január 29. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 29. 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 
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Előterjesztő: polgármester 

 

2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Bálint Istvánné polgármestert megillető 2020. évi szabadság igénybevételének és 

ütemezésének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: jegyző 

 

4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. A Fejér Megyei Kormányhivatalhoz kerülő építésügyi igazgatási feladatok 

ellátásának biztosítása érdekében megkötött megállapodás jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásainak 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2020. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. szakmai tervének 

jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyára 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. A bicskei Csillagvizsgáló, Mauzóleum és Élet Park fejlesztéseivel összefüggő 

beruházások előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

12. Képviselői bejelentések 

 

 

Határidő:  2020. január 29. 

Felelős:  polgármester 
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1. Napirendi pont 

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

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné megadja a kérdezés lehetőségét a képviselőtársainak.  

 

Horváth János Koppány két esemény kapcsán kér bővebb tájékoztatást. Az 56. Egyeztető 

megbeszélés az illegális hulladéklerakók elleni fellépés érdekében, illetve a 65. Ad hoc 

bizottsági ülés az újévi jótékonysági koncert bevételének szétosztása kapcsán.  

 

Molnár Dániel elmondja úgy látja, hogy háromszor is volt egyeztetés az Országgyűlési 

Képviselő Úrral és erről szeretne egy bővebb beszámolót kérni. 

 

Bálint Istvánné egyéb kérdés hiányában választ ad a feltett kérdésekre.  

 

56. 2020. január 13. Egyeztető megbeszélés az illegális hulladéklerakók elleni 

fellépés érdekében Tápai Mónikával, a Százhalombattai Hulladékkommandó alapítójával 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy ez egy lakossági kezdeményezésre létrejött megbeszélés volt, 

amelyen jelen volt a rendőrkapitány úr, az a magánszemély, aki felhívta a figyelmet erre a 

lehetőségre, továbbá eljött Tápai Mónika és a Polgárőr Egyesület részéről Pató Ferenc is. 

Ismerteti, hogy 12 éve működik Százhalombattán ez a hulladékkommandó és az ő 

munkásságukra voltak kíváncsiak. Azt vizsgálták, hogy van-e lehetőségük a későbbiekben ezt 

Bicskén megvalósítani. Úgy látja, hogy nagyon nagy szükség van rá, mert iszonyatosan 

elszaporodtak az illegális hulladék lerakók. Tájékoztatja a lakosságot, hogy az illegális 

hulladékok gyűjtése kapcsán a Zöld Bicske NKft. ügyvezetőjével, Mag Barbarával is folytattak 

már egyeztetéseket. Szeretné, ha évente két alkalommal megvalósulna az veszélyes hulladékok 

gyűjtése, amely jelentős költségekkel fog járni. Úgy gondolja, hogy az elhagyott és összeszedett 

hulladékok begyűjtése is azzal jár, és még egy rendezetlen városképet is mutat. Arra kéri a 

lakosságot, hogy ha a hulladékgyűjtés ideje lesz, akkor minden olyan hulladékot, ami otthon 

megtalálható és szeretnének tőle megszabadulni, ne a természetbe vigyék ki, hanem hozzák el 

az erre kijelölt helyre és a Zöld Bicske munkatársai fognak arról gondoskodni, hogy elszállításra 

kerüljenek. 

Reméli, hogy a jövőben Bicskén is létrejöhet majd egy ilyen vagy ehhez hasonló járőrszolgálat. 

 

 

65. 2020. január 22. Ad hoc bizottsági ülés az újévi jótékonysági koncert 

bevételének szétosztása kapcsán 

 

Elmondja, hogy 2020. január 4-én volt a jótékonysági újévi koncert, amelynek bevételéről úgy 

döntött a képviselő-testület, hogy rászoruló családok megsegítésére fordítja. Az ezzel a 

feladattal megbízott ad hoc bizottság ugyanebben a döntésben lett kijelölve, amelynek a 

bizottsági elnökök és személye is a tagja. Tájékoztatást ad arról, hogy soha nem látott összeg 
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gyűlt össze, 435.100,- Ft. Nagyon köszöni mindenkinek, aki eljött, jelen volt vagy támogatta 

ezt a nem mindennapi célt. Tájékoztatást ad arról, hogy a képviselő-testület a döntésében 

300.000,- Ft-ot, a Takarékbank szintén 300.000,- Ft-ot ajánlott fel, így 1.035.100,- Ft-ot kerül 

szétosztásra. Az adományok átadására a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért 

Közalapítvány közreműködésével kerül majd sor.  

 

 

Egyeztetések Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel 

Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy minden héten csütörtökön kerül sor egyeztetésre a várossal 

kapcsolatos tennivalókról. Sok dologról esik szó a város működése kapcsán, amelyben a 

képviselő úr korábbi tapasztalatával nyújt segítséget és a lehetőségekről ad tájékoztatást. 

Elmondja, hogy a mai testületi ülésen is van egy olyan napirend, amelynek kapcsán ő nyújtott 

segítséget.  

 

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri, aki a beszámolót elfogadja, 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 

2/2020. (I.29.) 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:  2020. január 29. 

Felelős:  polgármester 

 

 

2. Napirendi pont 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 
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Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, 

észrevétel, ezért kéri, aki a beszámolót elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2020. (I.29.) 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:  2020. január 29. 

Felelős:  polgármester 

 

 

3. Napirendi pont 

Bálint Istvánné polgármestert megillető 2020. évi szabadság igénybevételének és 

ütemezésének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: jegyző 

 

Bálint Istvánné a napirendi pont címének ismertetését követően jelzi személyes érintettségét 

és kéri a szavazásból történő kizárását. Kéri, aki a döntésből való kizárásával egyetért, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020. (I.29.) 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 2020. évi szabadság igénybevételének és 
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ütemezésének jóváhagyásáról” szóló napirendet lezáró döntés meghozatalából személyes 

érintettség miatt kizárja. 

 

Határidő:  2020. január 29. 

Felelős:  jegyző 

 

Bálint Istvánné átadja a szót Csörgöl Ákos alpolgármesternek az előterjesztés ismertetésére. 

 

Csörgöl Ákos tájékoztatja a napirendi pontról a képviselő-testületet. Ezt követően visszaadja 

a szót Bálint Istvánné polgármesternek. 

 

Bálint Istvánné hozzáteszi, hogy az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta. Kéri, akinek 

észrevétele van, jelezze. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki a szabadságütemezését elfogadja, 

jelezze.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő – Bálint Istvánné 

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 

5/2020. (I.29.) HATÁROZATA 

 

Bálint Istvánné polgármestert megillető 2020. évi szabadság igénybevételének és 

ütemezésének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. megállapítja, hogy Bálint Istvánné polgármester 2020. december 31. napjáig 48 nap 

szabadságra jogosult (2019. évről áthozat: 9 nap, 2020. évre megállapított 39 nap),  

2. Bálint Istvánné polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését a határozat 

mellékletében szereplő táblázat szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: 2020. január 29. 

Felelős:  jegyző 

 

 

A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

4. Napirendi pont 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

Bizottság elnöke gyűjti össze. Hozzáteszi, hogy minden arra kötelezett személy, képviselő és 
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bizottság nem képviselő tagja eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Megnyitja 

a napirend felett a vitát. 

 

Molnár Dániel elmondja, hogy már a bizottsági ülésen rákérdezett jegyző úrnál, hogyan 

ismerhetők meg a vagyonnyilatkozatok tartalmai. Megérti azt, hogy a jelenlegi módszer eleget 

tesz a törvényi kötelezettségnek. Azonban utánanézett és nagyon sok olyan önkormányzatot 

talált, ahol a képviselőknek, bizottsági tagoknak a vagyonnyilatkozatai egy kattintással 

elérhetőek az önkormányzat honlapján. Erre tesz javaslatot, hogy ehhez csatlakozzon Bicske is 

az átláthatóság jegyében.  

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy ez az előterjesztés a kötelezettség teljesítéséről szól. Kéri, 

hogy képviselő úr felvetését a későbbiekben vitassák meg.  

Jelenleg magáról a kötelezettség teljesítéséről szavaznak. Kéri amennyiben nincs egyéb 

hozzászólás, akkor aki a határozati javaslatot 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: 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 

6/2020. (I.29.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Város és Városfejlesztési Bizottság 

elnökének, a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak 2020. évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 

 

Határidő: 2020. január 29. 

Felelős: polgármester 

 

 

5. Napirendi pont 

A Fejér Megyei Kormányhivatalhoz kerülő építésügyi igazgatási feladatok ellátásának 

biztosítása érdekében megkötött megállapodás jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy az Országgyűlés úgy döntött, hogy a települési 

önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek az építésügyi igazgatási 

feladatok ellátását biztosítják 2020. március 1-jén az állam ingyenes használatába kerülnek. 

Ezért a Fejér Megyei Kormányhivatal és az önkormányzat a fentiek megvalósítására 

megállapodást kell, hogy kössön. Átadásra kerül két üres álláshely és a Korm. rendelet szerinti 

tárgyi eszközök. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát.  
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Dr. Bourgla Ossamah megkérdezi, hogy megszűnik-e mindenféle építésügyi hatóság a 

városban. 

 

Bálint Istvánné válaszul elmondja, hogy átkerül a járási hivatalhoz, ott kerül ellátásra a feladat. 

 

Dr. Bourgla Ossamah úgy véli, hogy ez újabb lépés, hogy az önkormányzatiságot kiüresítsék. 

Véleménye szerint semmi feladatuk nem lesz, minden hatóság átkerül.  

 

Bálint Istvánné azt gondolja, hogy azt ők maguk képviselők fogják tudni képviselni. Megadja 

a szót a jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor hozzáteszi, hogy az építésügyi hatósági feladatot eddig sem mindegyik települési 

önkormányzatnál láttak el. 

 

Bálint Istvánné további kérdés, észrevétel hiányában kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki 

egyetért a határozati javaslattal, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2020. (I.29.) HATÁROZATA 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatalhoz kerülő építésügyi igazgatási feladatok ellátásának 

biztosítása érdekében megkötött megállapodás jóváhagyása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. 2020. március 1. napjával a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: 

Kormányhivatal) kerülő építésügyi igazgatási feladatok ellátásának biztosítása 

érdekében kötendő megállapodást a melléklet szerint hagyja jóvá, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert az építésügyi igazgatási feladatok Kormányhivatal 

részére történő átadásával összefüggő valamennyi kötelezettségvállalás és 

jognyilatkozat megtételére. 

 

 

Határidő:  2020. január 29. 

Felelős:  polgármester 
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A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6. Napirendi pont 

Nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásainak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést, tájékoztatja a testület tagjait a megállapodások 

módosítására tett javaslatról. Hozzáteszi, hogy a napirendet nem tárgyalták bizottságok. 

Megkérdezi, hogy van kérdés, hozzászólás. Észrevétel hiányában tájékoztatja a képviselőket, 

hogy két határozatot szükséges elfogadniuk. Kéri, aki a Bicskei Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött megállapodásra vonatkozó 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 

8/2020. (I.29.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálatáról 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. felülvizsgálta a Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzattal 2019. évben kötött 

megállapodást, 

 

2. az együttműködési megállapodás II. fejezet 5. pontjában foglaltak az alábbiak szerint 

módosítja:  

Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére feladata 

ellátásához szükséges helyiséget a következők szerint: 

a) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/1 arányban tulajdonát 

képező Bicske, Hősök tere 4. hrsz: 1288/1 ingatlanból 96,39 m2 külön bejáratú I. 

emeleti Díszterem használatát biztosítja előzetes egyeztetés alapján szívességi 

használat jogcímen, havi 32 órában. 

 

Önkormányzat hozzájárulását adja a Nemzetiségi Önkormányzat javára történő jelen 

megállapodás e pontjában körülírt használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzéséhez, szívességi használat jogcímén. A használati jog bejegyzésére vonatkozó 

engedély a Bicske, Hősök tere 4. (hrsz: 1288/1.) ingatlanból 96,39 m2 I. emeleti Díszterem. 

Ezen ingatlanra az Önkormányzat havi 32 órában, határozatlan ideig tartó használati jog 

bejegyzésére adott engedélyt. 

 

3. felhatalmazza a polgármestert az együttműködési szerződés aláírására. 
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Határidő:  2020. január 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Bálint Istvánné kéri, aki a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást 

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 

9/2020. (I.29.) HATÁROZATA 

 

A Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás 

felülvizsgálatáról 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. felülvizsgálta a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2019. évben kötött 

megállapodást,  

 

2. az együttműködési megállapodás III. fejezet 4. pontjában foglaltak az alábbiak szerint 

módosítja: 

„Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére feladata 

ellátásához szükséges helyiséget a következők szerint: 

 

a. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/1 arányban tulajdonát 

képező Bicske, Hősök tere 4. hrsz: 1288/1 ingatlanból 96,39 m2 külön 

bejáratú I. emeleti Díszterem használatát biztosítja előzetes egyeztetés 

alapján szívességi használat jogcímen, havi 32 órában. 

 

b. Bicske Város Önkormányzata a természetben Bicske, Losonczi utca 590 hrsz 

alatt található, Bicske 590 hrsz-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadát 

használat (szívességi használat) jogcímén a Nemzetiségi Önkormányzat 

ingyenes használatába adja Tanoda program biztosítására, 2020 február 1-

jétől határozott időre, 2024. december 31.  

 

Bicske Város Önkormányzata hozzájárulását adta a Bicske Város Roma Nemzetiségi 
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Önkormányzata javára történő jelen megállapodás III/4. a) és III/4. b) pontjaiban körülírt 

használati jogok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, illetve meghosszabbításához, 

szívességi használat jogcímén.  

 

A III/4 a) pontban írt használati jog bejegyzésére vonatkozó engedély a Bicske, Hősök tere 4. 

(hrsz: 1288/1.) ingatlanból 96,39 m2 I. emeleti Díszterem. Ezen ingatlanra az Önkormányzat 

havi 32 órában, határozatlan ideig tartó használati jog bejegyzésére adott engedélyt. 

 

A III/4 b) pontban írt használati jog bejegyzésére vonatkozó engedély a Losonci u. 590. hrsz. 

alatt található, Bicske 590 hrsz. alatt felvett ingatlan 1/1 részére vonatkozik. 

Ezen ingatlanra az önkormányzat 2020. február 1-jétől határozott ideig, 2024. december 31. 

napjáig tartó használati jog bejegyzésére adott engedélyt.” 

 

3. felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt együttműködési szerződés 

aláírására. 

 

Határidő:  2020. január 31. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

7. Napirendi pont 

A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2020. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

Humánerőforrások Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolta. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2020. (I.29.) HATÁROZATA 

 

Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2020. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai 

Egység 2020. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2020. július 6. napjától 2019. július 31. napjáig tartó időszak alatt az intézmény zárva tart. 

Nyitás: 2020. augusztus 3. napján. 

 

 

Határidő:  2020. január 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

8. Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. szakmai tervének 

jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést, majd megkérdezi Dr. Balogh Gyulát, kívánja-e 

kiegészíteni az elhangzottakat.  

 

Dr. Balogh Gyula megköszöni a szót. Ismerteti a jelenlévőkkel a NEAK által nyújtott többlet 

juttatás feltételeit.  

 

Bálint Istvánné jelzi, hogy a képviselőket illeti meg a kérdezés lehetősége. Hozzászólás, 

kérdés hiányában kéri, hogy aki a szakmai tervet jóváhagyja, 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 

11/2020. (I.29.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. szakmai tervének 

jóváhagyása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. által a 359/2019. (XII.23.) Korm. rendelet alapján megkapott  

15.690.900,- Ft egyszeri díjazás felhasználásának szakmai tervét jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2020. január 29. 

Felelős:  polgármester 

 

 

A szakmai terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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9. Napirendi pont 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyára 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy az említett lakás bérleti jogviszonya 2020. január 31. napjával 

lejár. A lakás bérbeadásának lehetőségével az önkormányzat rendelkezik, a bérbeadására 

pályázatot kell kiírni, amely elkészült. A képviselő-testület következő ülésére a pályázati 

feltételeknek megfelelő jelentkezők közül kell kiválasztaniuk a bérlőt. Az előterjesztést a 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolta. Megnyitja a 

napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2020. (I.29.) HATÁROZATA 

 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyára 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/D 3. ajtó. alatti 55,59 m2 alapterületű, 

költségelvű lakás határozott idejű, 3 éves időtartamú bérleti jogviszonyára – a határozat 

mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet, 

 

2. a pályázati felhívását Bicske város honlapján, a helyi lapban és a Bicskei Polgármesteri 

Hivatal hirdetőfalán jelenteti meg, 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül 

tegyen javaslatot a bérlő személyére a képviselő-testület következő ülésére. 

 

Határidő:  2020. január 31. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

10. Napirendi pont 

A bicskei Csillagvizsgáló, Mauzóleum és Élet Park fejlesztéseivel összefüggő beruházások 

előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 
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Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2020. évi 

költségvetése még nem került elfogadásra és a beruházási és üzemeltetési költségek nem 

ismertek, ezért a képviselő-testület a tárgyban pénzügyi kötelezettséggel nem járó döntést 

hozhat. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. 

 

Molnár Dániel megkérdezi, hogy az egyeztetések során beszéltek-e a terület 

bombamentesítéséről. 

 

Bálint Istvánné válaszul elmondja, hogy ez az első lépés. Amíg lőszermentesítés nem történik 

a területen, addig nem tudják a beruházást elkezdeni. 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése. Nincs, ezért kéri, aki a határozati 

javaslattal 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:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2020. (I.29.) HATÁROZATA 

 

A bicskei Csillagvizsgáló, Mauzóleum és Élet Park fejlesztéseivel összefüggő 

beruházások előkészítése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a bicskei Csillagvizsgáló, Mauzóleum és Élet Park fejlesztéseivel összefüggő 

beruházások projekt elemeinek részletes megismerése után felajánlja a Bicske külterület  

0183 hrsz-ú ingatlant a fejlesztéshez és nevezett ingatlan tulajdonosaként elvi 

hozzájárulását adja a beruházás megvalósításához, 

2. az 1. pont szerinti beruházás megvalósításához az önerő biztosításáról a beruházás 

költségeinek ismeretében, a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása után dönt, 

3. az 1. pont szerinti beruházás során létrejövő építmények önkormányzati tulajdonba 

vételének kezdeményezéséről az 1. pont szerinti projekt elemek részletes megismerése 

után dönt, 

4. az 1. pont szerinti beruházás során létrejövő építmények üzemeltetési költségeinek 

viseléséről - a 3. pont szerint kezdeményezett tulajdonjogszerzést követően - az 

üzemeltetési költségek ismeretében, a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása után 

dönt. 

 

 

Határidő:  2020. január 29. 

Felelős:  polgármester 
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11. Napirendi pont 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. A közszolgáltatási díj összege a 2019. évben nettó 

2.360,- Ft/m3, amely 2019. december 31. napjáig volt érvényes. Az Euromax 2005 Kft. 

ügyvezetője megküldte a 2020. évre vonatkozó díjkalkulációját, amelyben a közszolgáltatás 

díja a jelenlegihez képest változik nettó 2.598,- Ft-ra, így a közszolgáltatási szerződés, valamint 

az önkormányzati rendelet módosítása is szükséges. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság 

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

javasolta. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, észrevétel. Tájékoztatja a képviselőket, 

hogy két döntés meghozatala szükséges, egy határozat és a rendelet-módosítás. Kéri, aki a 

határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2020. (I.29.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződést Pálinkás Róbert ügyvezető igazgató (8093 Lovasberény, József 

Attila u. 7.) által benyújtott, 2020. évre vonatkozó díjkalkulációnak megfelelően közös 

megegyezéssel módosítja. A szerződésmódosítás tervezetét megismerte, azt a melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2.  Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő:  2020. február 29. 

Felelős:  polgármester 
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A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Bálint Istvánné kéri, aki a rendelet módosítását 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: 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet 

alkotta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

12. Képviselői bejelentések 

 

Bálint Istvánné jelzi, hogy a meghívóban szereplő napirendek végéhez értek, képviselői 

bejelentések következhetnek. Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah elmondja, hogy bár többször szóbahozta, ismételten szeretné jelezni a 

József Attila utca – Kossuth tér kereszteződésének problémáját az óvodánál. Azzal a javaslattal 

él, hogy az óvoda épülete előtti parkolókat szűntetésék meg annak érdekében, hogy beláthatóbb 

legyen az útszakasz vagy tegyék lámpás kereszteződéssé. Véleménye szerint a tükrök nem 

oldják meg a problémát, mert nem tudják megítélni, hogy milyen messze van az az autó, ami 

jön. Véleménye szerint életveszélyes az a kereszteződés, mert ha a gyerekek átmennek a 

gyalogátkelőhelyen, azt követően az áruház felé kelnek át, ahol nincs zebra. Elmondja, hogy 

megnehezíti egy osztálynak az ilyen módon való átkelését. Úgy véli át kellene gondolniuk, 

hogy a Kossuth téren helyezzenek el zebrákat, hogy a gyerekek úton való átkelése sokkal 

biztonságosabb legyen. Hozzáteszi, hogy aki a József Attila utcából jön fel nem látja be az ilyen 

módon átkelőket. Véleménye szerint sok problémás kereszteződés van a városban. Azt 

gondolja, hogy valamilyen bizottságot kellene létrehozni, ahol közlekedési szakértők, bicskei 

polgárok vesznek részt. Megemlíti a Tatai út – Szent István út kereszteződését is. Szerinte 

nagyon sok ilyen közlekedési gócpont van a városban, ahol azt gondolja, hogy valamit tenniük 

kell. 

 

Bálint Istvánné jelzi, hogy jegyző úr arról tájékoztatta közben, hogy a márciusi testületi ülésre 

van egy forgalomtechnikai felülvizsgálatra vonatkozó napirend, ami a települést érinti. 

Elmondja, hogy korábban a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottságnak volt ilyen 

forgalomtechnikai feladata, a Bicskei Gazdasági Szervezet a táblák kihelyezésében segítette. 

Nyilván ennek a kérésnek a rendőrség forgalomtechnikai szempontból történő engedélyezését 

követően lesz lehetőségük.  

Úgy gondolja, hogy doktor úr utal ezzel a hétvégi, Kodály Zoltán utcai balesetre is. Ennek 

kapcsán elmondja, hogy képviselőtársát, Börcs Antalt, a Város- és Vállalkozásfejlesztés 
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elnökét, kérte meg, hogy járjon el ennek kapcsán. Aki egyeztető megbeszélés keretében Tóth 

Norberttel konstruktív, jó lehetőségeket vázolt fel. Megadja a szót Börcs Antalnak ennek 

ismertetésére.  

 

Börcs Antal elmondja, hogy Tóth Norberttel a Közlekedésrendészeti alosztály vezetőjével 

folytatott egyeztetést. Ismerteti, hogy szakmai javaslatot kért tőle, amelyet írásban is rögzítenek 

majd. A baleset kapcsán azt javasolják, hogy oda egy „STOP”-táblát kell tenni az 

„Elsőbbségadás kötelező” -tábla helyett. Azt is fontosnak tartják, hogy fel is legyen festve, hogy 

a bekötő útról érkezőket tényleg megállásra késztesse. Ezen felül pedig a kereszteződésben, sok 

helyen már használt sárga csíkok felfestése javasolt, valamint vannak olyan prizmaküszöbök, 

amelyek jelzik az autós számára, hogy fokozott figyelem szükséges. Azt gondolja, hogy ha ez 

a három biztonsági pont be van építve, onnantól már csak az autós felelőssége, hogy megadja 

az elsőbbséget vagy sem. Hozzáteszi, hogy a jobbkéz szabállyal az elsőbbségadást a Kresz 

szabályozza, sajnos azt nem mindig veszik figyelembe.  

 

Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást. Hozzáteszi, hogy nem mindig a Kresz-

szabályainak megfelelően közlekednek. Kéri a képviselőket, hogy amennyiben van olyan 

kereszteződés a körzetében, a városban, amit úgy gondolja, hogy érdemes lenne megvizsgálni, 

azt hétfőig tegye meg és küldje el a polgarmester@bicske.hu -ra, hogy egyben tudják képviselni 

azt is. Megkérdezi, hogy van-e még egyéb hozzászólás. 

 

Dr. Bourgla Ossamah megkérdezi, hogy a 100-as úton várva várt körforgalommal 

kapcsolatban van-e valamilyen információja polgármester asszonynak, az óbarki út 

leágazásban. 

 

Bálint Istvánné válaszul elmondja, nincs, de március végén kerül sor egyeztető 

megbeszélésére, azt követően tud ezzel kapcsolatban tájékoztatást adni.  

 

Balázs Péter jelzi, hogy több olyan buszmegálló is van a kertvárosban, ahol nincs buszmegálló 

és az ott állók ha esik az eső eláznak. Kéri annak vizsgálatát, hogy van-e lehetőség arra, hogy 

fedett buszmegállókat alakítsanak ki.  

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy sajnos nemcsak a kertvárosban van így. Tájékoztatásul 

elmondja, hogy az idei évben nagyon szeretnék, ha egységes arculatot kapnának a 

buszmegállók és mindenhol védelmet kapnának a buszra várakozó lakosok. Hozzáteszi, hogy 

a költségvetés elfogadását, az eljárások lefolytatását követően lesz lehetőségük erről dönteni. 

Megkérdezi, hogy van-e még egyéb hozzászólás, észrevétel. 

 

Dr. Bourgla Ossamah jelzi, hogy az uszodánál lévő játszótér megvalósítását kérték többen. 

Megkérdezi, hogy ennek van-e valamilyen módja, terve. 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy a Bicske Szíve Park projektben ez benne van. Tájékoztatja a 

képviselőket, hogy a járda is új burkolatot kap, és a játszótéri elemek is megfelelő megvilágítást 

kapnak majd.  

Megkérdezi van-e még egyéb kérdés. Megadja a szót Balázs Péternek. 

 

Balázs Péter elmondja, hogy a közmeghallgatáson volt arról szó, hogy várhatóan februárban 

adják át a mányi úti hidat. Megkérdezi, hogy erről lehet-e tudni valamit.  

 

mailto:polgarmester@bicske.hu
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Bálint Istvánné arról tájékoztatja, hogy a beruházó akkor azt említette, hogy január vége, 

február eleje, ha és amennyiben az időjárásviszontagságai ezt lehetővé teszik. Az időjárás 

viszontagsági ezt nem tették lehetővé, továbbá egy komoly akadállyal nem számoltak. Így 

további türelmet kér mind az ott éléktől, mind az arra közlekedőktől.   

 

További kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a munkát és a nyilvános ülést 9.20 órakor 

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


