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Bálint Istvánné polgármester köszönti a képviselő- testület rendes, nyilvános ülésén
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület szabályszerűen lett összehívva és 12
fővel határozatképes.
A napirendek tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, hogy volt két olyan személy a
település életében, akik fontos szerepet töltöttek be a város életében. Sajnos tőlük kell, hogy
búcsúzzanak. Kéri, engedjék meg számára, hogy pár gondolatot mondjon róluk, melyet
követően egy perces néma csenddel tisztelegjenek előttük.
Elmondja, hogy a múlt héten szerdán temették el Bencze Bélánét, Ánosy Erzsébetet, aki 1985.
óta élt Bicskén, korábban a költségvetési üzemben majd annak jogutódjainál dolgozott és végül
a Bicskei Gazdasági Szervezettől ment nyugdíjba. Megbízható volt, munkájára mindig
számíthattak a vele együtt dolgozók és a város is egyaránt. Nagy megbecsülésnek és szeretetnek
örvendett. Hosszantartó betegsége után családi körben búcsúzott el.
A másik halott pedig nem más, mint Bicske címzetes esperes plábánosa, Varga Imre. Őt
szombat reggelre érte a halál. Sokuknak van kötődése Imre atyához, hiszen a Szent László
Általános Iskolában a gyermekeiket is tanította, nevelte a hitéletre. Vannak olyanok, köztük ő
maga is, akiket felnőttkorban segített azon a nehéz úton, amely az ember életében jelen volt.
Sokat tett a bicskei közösségért, mind az egyházi közösségért, mind pedig Bicske lakosaiért.
Kéri, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek rájuk.
Egy perces néma megemlékezés.
Bálint Istvánné a kiküldött meghívóban szereplő napirendek elfogadását javasolja. Kéri, aki a
napirendeket 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
25/2020. (II.26.) HATÁROZATA

a 2020. február 26. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 26. napi rendes, nyilvános
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
3. Településrendezési eszközök módosításáról az „Esztergom - M1 autópálya közötti
közúti kapcsolat fejlesztése” nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekttel
összefüggésben
Előterjesztő: polgármester
4. TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú „Közösségi beavatkozás a bicskei
szegregált lakóterületek integrációja érdekében” elnevezésű projekt keretében
„Foglalkoztatási tanácsadás ellátása” tárgyú beszerzés
Előterjesztő: polgármester
5. A Bicskei Tanuszodában külső szauna építéséről
Előterjesztő: polgármester
6. Az Avicenna-BO Bt. - 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátási
szerződésének felmondásáról
Előterjesztő: polgármester
7. A 2020. március 15. napi ünnepi megemlékezésről
Előterjesztő: polgármester
8. „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2020. évi
programban való részvételről
Előterjesztő: polgármester
9. „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
10. A polgármester 2020. évre vonatkozó időarányos cafetériájának megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
11. Képviselői bejelentések

Határidő: 2020. február 26.
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 a napirend kapcsán elmondja, hogy azt nem tárgyalta bizottság. Megadja a
kérdezés lehetőségét a képviselőknek.
Molnár Dániel két eseményre kíván rákérdezni. A 10. pont – Találkozó Mészáros Kartallal
Óbarok polgármesterével -. Ha jól feltételezi, akkor az óbarki kereszteződéssel kapcsolatban
lehet esetleg fejlemény, ezzel kapcsolatban szeretne egy bővebb tájékoztatást. Illetve a 14. pont
- Kerekasztalbeszélgetés a Bicskei Rendőrkapitányságon -, érdeklődik, hogy ez a közlekedési
helyzet felülvizsgálatával kapcsolatban volt-e.
Bálint Istvánné további kérdés hiányában választ ad az elhangzott kérdésekre.
10. 2020. február 3. Találkozó Mészáros Kartallal, Óbarok polgármesterével
Elmondja, hogy több mindenről beszélgettek Mészáros Kartallal, Óbarok polgármesterével és
a körforgalom volt legneuralgikusabb pont, hiszen a települések életében ez egy nagyon komoly
nehézséget és feladatot ró azokra. A reményeik szerint hamarosan elindul a beruházás, melyről
mindenféleképpen tájékoztatják a lakosokat.
Ehhez kapcsolódóan, bár nem volt kérdés, utal a 43. pontban megjelölt eseményre, mely
Egyeztetés Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel és Molnár Istvánnal, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. megyei igazgatójával. Ennek kapcsán elmondja, hogy az M1-es autópálya
lehajtója hamarosan felújításra kerül és ezzel kapcsolatban volt egy tájékoztató megbeszélés,
mert ez forgalom szempontjából terhet fog jelenteni az 1-es főútra és valószínűleg a települést
is fogja érinteni.
14. 2020. február 4. Kerekasztalbeszélgetés a Bicskei Rendőrkapitányságon
Az esemény kapcsán elmondja, hogy a Bicskei Rendőrkapitány rendszeresen összehívja a
járásban lévő polgármestereket. Minden polgármester elmondja, hogy a településén mik azok
a dolgok, amelyek a rendőrség munkájával kapcsolatban pozitívan vagy negatívan tapasztalnak.
Ezek hasznos beszélgetések szoktak lenni, hiszen tapasztalatot, eszmét cserélnek.
A forgalomtechnikai felülvizsgálatról ezen a megbeszélésen nem volt szó, de folyamatban van.
Bálint Istvánné megadja a szót Balázs Péter képviselőnek.
Balázs Péter a 42. pontban megjelölt eseményre kérdez rá.
42.
2020. február 21.
Egyeztetés Homlok
munkálatainak befejezésével kapcsolatban

Antallal,

a

mányi

út

felújítási
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Bálint Istvánné elmondja, hogy Homlok Antal úr a kivitelezője a mányi út felújításának, aki a
2019. december 11. napján megtartott közmeghallgatáson is jelen volt és ott adott tájékoztatást
arról, hogy mikorra várható a munkálatok befejezése. Ismerteti, hogy arról informálta őt, hogy
minden olyan dolog, ami negatívumként megjelenhet egy beruházás során, az megjelent. Ezért
az ott elhangzott határidő sajnos nem volt tartható. Tájékoztatni fogja a lakosságot a kivitelezés
befejezésének várható időpontjáról.
Megkérdezi, van-e egyéb kérdés. További hozzászólás, kérdés hiányában kéri, aki elfogadja a
beszámolót, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2020. (II.26.) 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. február 26.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné tájékoztatást ad az előterjesztésről, elmondja, hogy a beszámolót nem tárgyalta
bizottság. Kéri, hogy a beszámolót fogadják el. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs
hozzászólás, 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
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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
27/2020. (II.26.) 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. február 26.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont
Településrendezési eszközök módosításáról az „Esztergom - M1 autópálya közötti közúti
kapcsolat fejlesztése” nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekttel összefüggésben
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést a Város- és
Vállalkozásfejlesztés bizottság tárgyalta. Megkérdezi, hogy a bizottság eszközölt-e módosítást
vagy a határozati javaslatban foglaltakat fogadta el.
Börcs Antal az utóbbi kérdésre igennel válaszol.
Bálint Istvánné tájékoztatásul elmondja, hogy a testületi ülést megelőzően került sor a
bizottsági ülésekre. Megnyitja a napirend felett a vitát. Megadja a szót Molnár Dániel
képviselőnek.
Molnár Dániel szeretné elmondani, hogy miért fog tartózkodni a szavazás során. Úgy
gondolja, hogy egy ilyen horderejű beruházás, ami egyébként nagyon is szükséges és nagyon
sok településnek jelenthet fellélegzést a hatalmas forgalom alól, indokoltságát megérti, és azt,
hogy miért tekintenek el a környezeti vizsgálat szükségességétől. Azonban úgy véli, hogy egy
ekkora beruházás mindenképpen fejt ki hatást a környezetre és ezt nem ártana vizsgálni. Amiatt
fog tartózkodni, mert a környezeti szempontokat fontosnak tartja. De egyrész társadalmilag és
gazdaságilag is érti a beruházás indokoltságát.
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Bálint Istvánné elmondja, hogy megérti, de lehetősége lett volna a meghirdetett lakossági
fórumon ezt jelezni. Hozzáteszi, hogy a szakhatóságok nem tartották indokoltnak a környezeti
vizsgálat lefolytatását, ezért került így a testület elé.
További hozzászólás hiányában kéri, szavazzanak. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy három
döntést kell meghozniuk. A környezeti vizsgálat szükségességéről szóló határozati javaslattal,
aki 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: 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
28/2020. (II.26.) HATÁROZATA

A településrendezési eszközök módosítása tárgyban környezeti vizsgálat szükségessége
az „Esztergom - M1 autópálya közötti közúti kapcsolat fejlesztése” projekttel
összefüggésben
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Kr) hatálya alá tartozik,
2. a településrendezési eszközök módosítása következtében várható környezeti hatásokat
nem tartja jelentősnek, ezért úgy dönt, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem
tartja szükségesnek, tekintettel arra, hogy Kr 1. § (3) bekezdés a) pontja és a 4. § (2)
bekezdése alapján az Önkormányzat megkérte a környezet védelméért felelős szervek
véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó
környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti
hatás, azaz szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása; a környezet védelméért
felelős szervek nem jelezték, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek
tartják a módosítással érintett területek vonatkozásában.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: polgármester

Bálint Istvánné elmondja, hogy a következő határozati javaslat a településszerkezeti terv
módosítására vonatkozik. Kéri, aki ezzel egyetért, jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2020. (II.26.) HATÁROZATA
A településszerkezeti terv módosítása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a város hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatosan – az
„Esztergom - M1 autópálya közötti közúti kapcsolat fejlesztése” területére vonatkozóan
– az egyeztetési eljárást lezártnak nyilvánítja.
2. a hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal megállapított
Településszerkezeti tervét az „Esztergom - M1 autópálya közötti közúti kapcsolat
fejlesztése” nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekttel összefüggésben módosítja.
3. a 281/2009. (VII. 24.) számú képviselő-testületi határozat mellékletét képező, T-l jelű
településszerkezeti tervlap megállapításait a jelen módosítással érintett területrészen
hatályon kívül helyezi, helyébe a jelen határozat 1. mellékletét képező tervlap szerinti
megállapításokat lépteti.
4. megállapítja, hogy a tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem
került kijelölésre. A település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
biológiai aktivitásérték nem változott.
5. a jelen határozattal módosított településszerkezeti terv alapján a Helyi Építési
Szabályzatot és a szabályozási tervet módosítja.
6. Jelen határozat az elfogadását követő napon hatályba lép.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Bálint Istvánné ismerteti, hogy szükség van egy rendeletmódosításra is, a Bicske helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról kell, hogy szavazzanak. Kéri, aki ezzel 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: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Az elfogadott rendelet:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az elfogadott és aláírt rendelet és melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont
TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú „Közösségi beavatkozás a bicskei
szegregált lakóterületek integrációja érdekében” elnevezésű projekt keretében
„Foglalkoztatási tanácsadás ellátása” tárgyú beszerzés
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat a projekt megvalósításához
kapcsolódóan „Foglalkoztatási tanácsadás ellátása” szolgáltatás tárgyban 2020.02.18-án
beszerzési eljárást indított. Három gazdasági társaságot kért fel ajánlattételre. Az ajánlati
felhívásban rögzítettek alapján az értékelés a legjobb ár szempont körében a legalacsonyabb
ellenszolgáltatás szerinti. Az ajánlatok benyújtási határideje: 2020. 02. 24. 14.00 óra volt. A
legkedvezőbb ajánlatot SDK-TECH Kft. adta, ezért javasolja a szerződést vele megkötni.
Elmondja, hogy az előterjesztést nem tárgyalta egyik bizottság sem.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki az általa említett társaságot
el tudja fogadni, 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
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2020. (II.26.) HATÁROZATA

TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú „Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált
lakóterületek integrációja érdekében” elnevezésű projekt keretében „Foglalkoztatási tanácsadás
ellátása” tárgyú beszerzés

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú „Közösségi beavatkozás a bicskei
szegregált lakóterületek integrációja érdekében” elnevezésű projekt keretében
„Foglalkoztatási tanácsadás ellátása” szolgáltatás biztosítására az ajánlati felhívás
alapján a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságot, az SDK-TECH
Kft-t (székhelye: 1194 Budapest, Pákozd utca 30.) kiválasztja,
2. a szerződést az 1. pont szerinti gazdasági társasággal köti meg,
3. az 1. és 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a
szerződés
megkötésére
és
a
szükséges
további
jognyilatkozatok,
kötelezettségvállalások megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. március 1.
polgármester

5. Napirendi pont
A Bicskei Tanuszodában külső szauna építéséről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné örömmel tájékoztatja a képviselőket, hogy a Bicskei Tanuszoda külső
szaunával történő bővítésére pályázati lehetőségük van a TOP CLLD – Kulturális tér és
szolgáltatás – Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális szolgáltatások kialakításával
elnevezésű, TOP-7.1.1-16-H-106-1/m pályázat keretében. Elmondja, hogy szükség van egy
tulajdonosi hozzájárulásra.
Felkéri Szabó Attilát, az uszoda vezetőjét, adjon tájékoztatást számukra a pályázattal
kapcsolatban.
Szabó Attila megköszöni a szót. Ismerteti, hogy lehetőségük nyílt egy pályázat beadására,
amelyből megvalósítható lenne egy kültéri szauna a tanuszoda melletti területen, amely teljesen
elhatárolódna a főépülettől, terasszal lenne ellátva 25m2 területen 20-25 fő részére szolgáltatna
kikapcsolódást. Elmondja, hogy 100%-os finanszírozással lehetne ezt megvalósítani. Úgy
gondolja, hogy a mostani szauna kihasználtsága révén ez releváns lehet. Azt gondolja, hogy a
vendégek körében is jól jönne egy második szauna, mert nem mindenki szereti a felöntéses
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szaunát, van aki a száraz szaunát szereti. Így elkülöníthető lenne ez a két csoport is. Ebben kéri
a képviselő-testület támogatását.
Bálint Istvánné elmondja, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta.
Megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja, jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2020. (II.26.) HATÁROZATA

A Bicskei Tanuszodában külső szauna építéséről
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) hozzájárulását adja a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető (2060 Bicske,
Nagy Károly u. 5.; törzskönyvi azonosító: 838212) részére, hogy a tulajdonában álló
bicskei 3131/1 hrsz-ú ingatlanon a TOP CLLD – Kulturális tér és szolgáltatás –
Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális szolgáltatások kialakításával
elnevezésű, TOP-7.1.1-16-H-106-1/m pályázat keretében kültéri szauna építésével
bővítse a Bicskei Tanuszoda szolgáltatási körét,
2) nyilatkozik arról, hogy a beruházás fenntartási időszakának – a projekt pénzügyi
elszámolásától számított 5 év – végéig az ingatlan használatát biztosítja a pályázó és a
beruházás részére,
3) felhívja a figyelmet, hogy a terveket oly módon kell elkészíteni, hogy a projekt nem
befolyásolhatja negatívan a bicskei 3131/1/A hrsz-ú ingatlan ingyenes
vagyonátruházási megállapodásában foglalt kötelezettségeket, továbbá figyelemmel
kell lenni a geotermikus energetikai rendszer elemeinek elhelyezkedésére,
4) felkéri a jegyzőt, hogy a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető
intézményvezetőjével együttműködve állítsa össze az 1. pont szerinti kültéri szauna
műszaki tartalmát,
5) a kivitelező kiválasztása érdekében felkéri a polgármestert, hogy a 4. pont szerinti
műszaki tartalommal, az önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltak szerint,
folytassa le a beszerzési eljárást és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződést kösse
meg,
6) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti kültéri szauna építéséhez szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
polgármester
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6. Napirendi pont
Az Avicenna-BO Bt. - 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátási szerződésének
felmondásáról
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti, hogy mint az a testület előtt már ismert, képviselőtársuk, aki egyben
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa is, Dr. Bourgla Ossamah 2020. április 30. napjával
szeretné felmondani a feladat-ellátási szerződését, ezt kezdeményezte írásban. A felmondási
határidő 6 hónap. Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot. Megnyitja a napirend felett a vitát.
Dr. Bourgla Ossamah képviselő kizárását kéri személyes érintettsége miatt.
Bálint Istvánné kéri, hogy elsőként doktor úr kizárásáról döntsenek.
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
32/2020. (II.26.) HATÁROZATA

Dr. Bourgla Ossamah képviselő döntéshozatalból történő kizárása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Dr. Bourgla Ossamah
képviselőt „Az Avicenna-BO Bt. - 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátási
szerződésének felmondásáról” szóló napirendet lezáró döntés meghozatalából személyes
érintettség miatt kizárja.

Határidő: 2020. február 26.
Felelős: jegyző

Bálint Istvánné szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kéri, aki azzal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő – Dr. Bourgla Ossamah
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2020. (II.26.) HATÁROZATA

Az Avicenna-BO Bt. - 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátási szerződésének
felmondásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Dr. Bourgla Ossamah háziorvos Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátással kapcsolatos felmondását tudomásul veszi,
2. Bicske Város Önkormányzat és az AVICENNA-BO Betéti Társaság (székhelye: 2060
Bicske, Szent László utca 10.) között háziorvosi feladatok ellátása tárgyában 2012.
december 14. napján kötött feladat-ellátási szerződést 2020. április 30. napjával
megszünteti,
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat elválaszthatatlan részét képező szerződés
aláírására,
4. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti feladat-ellátási szerződés
megszüntetéséhez szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás
megtételére.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Napirendi pont
A 2020. március 15. napi ünnepi megemlékezésről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Humánerőforrások Bizottság
tárgyalta az előterjesztést, ezért felkéri annak elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
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Sulyokné Guba Judit tájékoztatást ad a megemlékezés programtervezetéről. Hozzáteszi, hogy
a bizottság támogatta a határozati javaslatot és annak módosítását javasolta. Ismerteti, hogy
kérik beemelni a Fúvószenekar közreműködését a határozati javaslatba. További javaslatuk,
hogy a fáklyás menet kerüljön a határozati javaslatban a végére.
Bálint Istvánné megköszöni a tájékoztatást és egyúttal kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal
munkatársai a fáklyás menet útvonalának egyeztetésével kapcsolatban legyenek kedvesek
egyeztetéseket eszközölni.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek hozzászólása.
Molnár Dániel megköszöni a szót. Elmondja, hogy csalódott volt, amikor elolvasta az
előterjesztést és azt, hogy ünnepi köszöntőt Huth Gergely újságíró fogja mondani. Egyrészt az
újságírót kicsit túlzásnak érzi, hogy ilyen jelzővel illessék Huth Gergelyt, aki a PestiSrácok
kormánypropaganda lapnak a felelős szerkesztője. A PestiSrácokról annyit érdemes tudni, hogy
rengeteg sajtóhelyreigazítási pert buknak el folyamatosan és szerinte nem méltó egy nemzeti
ünnephez a személye. Úgy gondolja, hogy törekedni kellene arra, hogy egy nemzeti ünnepen
ne egy nyíltan valamelyik párthoz kötődő személyt hívjanak meg köszöntőt mondani, hanem
olyan embereket hívjanak meg, akik az ünnepet méltóan tudják megünnepelni. Az ő
gyűlöletkeltő és megosztó személyét nem tudja támogatni, ezért fog nemmel szavazni a nemzeti
ünnepség megtartásáról. Ez mélységesen elkeseríti.
Dr. Bourgla Ossamah elmondja, hogy szintén aggályosnak tartja a nevezett újságíró
meghívását. Kéri tartsák meg ezeket az ünnepeket bicskeieknek, hogy lehessen neki saját
magának jó szívvel és bárkinek a városban szívesen eljönni és részt venni egy ünnepségen. Ne
egy megosztó személy, hanem például polgármester asszony is mondhatna beszédet,
alpolgármester úr is mondhatna egy köszöntő beszédet. Nem kell politizálni egy ilyen
ünnepségen, amelyre minden magyar állampolgár, - itt született vagy nem itt született - büszke
kell, hogy legyen. Tartsák meg bicskeinek ezt az ünnepséget is, tehát Bicskén belül válasszanak
valakit, aki beszédet mond.
Bálint Istvánné megköszöni a hozzászólást és megadja a szót Balázs Péter képviselőnek.
Balázs Péter ismerteti, hogy az október 23. napi megemlékezésen részt vett és nagyon szép
beszédet mondott az a publicista, akit meghívtak. Viszont elkeseredett három mondata miatt.
Egyszer, hogy 2010-ben volt az igazi rendszerváltás, ezt próbálta mondani. És párhuzamba
vonta a 2006-ot és az 1956-ot anno. Kéri, hogy próbálják elkerülni az ilyen politikai jellegű
dolgokat a beszédekben.
Bálint Istvánné válaszol a hozzászólásokra. Először a gyűlöletkeltés, ami megragadt a fülében.
Nem gondolja, hogy erre kell ezt kihegyezni. Úgy véli, pontosan politikai irányból közelítették
meg mindhárman ezt a történetet. Elmondja, hogy nem Huth Gergely az első újságíró, aki
ünnepi beszédet tart. Hozzáteszi, hogy a képviselőtársainak lehetősége lett volna rá, hogy
javaslatot tegyenek arra, hogy ki legyen a beszédet mondó személy. Ha nincs javaslat, akkor
mindenki megpróbálja a saját lehetőségei szerint. Nem gondolja, hogy Huth Gergely személye
olyen ördögtől való lenne, hogy nem méltó arra, hogy egy városi ünnepségen beszédet
mondjon. A beszéd után beszéljenek arról, hogy az méltó volt vagy méltatlan. 2006. és 2010.
között biztos, hogy a korábbi publicista, - bár nem érti hogy jön ide október 23-ai beszéd, hiszen
most március 15-ről beszélnek -, nyilván hogy nem véletlenül húzott párhuzamot. Aki ott volt,
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aki jelen volt, az tudja, hogy mi zajlott ott akkor le. Tudják, hogy mi zajlott, részesei voltak az
atrocitásoknak, a támadásoknak és minden egyébnek. Nem alaptalan az, amit ezzel
kapcsolatban akkor ott az előadó az október 23-ai ünnepségen felvázolt. Ez az álláspontja és
ehhez tartja is magát. Úgy gondolja, hogy amit Ossamah doktor úr felvetett, azzal is abszolút
egyetért. Bárányos József képviselő-társuk pont azt kérdezte, hogy „miért nem én mondom az
ünnepi beszédet?”. Válaszul elmondja, hogy azért nem, mert már háromszor mondott március
15-ei ünnepi beszédet és úgy gondolta, hogy most megadja a lehetőséget másnak. A korábbi
évek gyakorlatai szerint mindig vendéget hívtak. Képviselő úr javaslatára, ami elhangzott a
testületi ülés előtt, át fogják ezt gondolni és megbeszélik melyik képviselő mit tud vállalni és
mit szeretne vállalni.
Azt gondolja, hogy politikai vitát meg csörtét tarthatnak a testületi ülésen, de van ennek egyéb
módja is. Ahogyan említette az előbb, várják a javaslatokat és nemcsak a városi ünnepségekkel
kapcsolatban. Ha megteszik azt, hogy képviselőként ezt a fajta feladatukat, ezt a szerepüket is
úgy töltik be, hogy ennek eleget tesznek, akkor teljesen joggal kérhetnek számon rajtuk bármit.
Megköszöni a felvetést. Megadja a szót Molnár Dánielnek.
Molnár Dániel válaszul elmondja, hogy szerinte pont nem politikai szempontból közelítették
meg, hanem pont abból a szempontból, hogy ez egy nemzeti ünnep. Azt gondolja, hogy itt
leginkább az egységet kellene sugározni minden önkormányzati és állami ünnepségnek. Fel se
kellene merülnie, hogy egy pártpropagandistát hívnak egy ilyen eseményre akár kormányzati
szinten, akár önkormányzati szinten. Azt gondolja abszolút törekedni kell arra, hogy ezen a
néhány ünnepen megvalósuljon az a sokak által vágyott verzió, hogy nem megosztottságra épül
a magyar társadalom, nem próbálnak árkokat ásni és nem próbálnak ilyenek meg olyanok lenni,
hanem egy nemzetként megünneplik a hagyományaikat és azokat a történelmi eseményeket,
amelyek komolyan befolyásolták az ország sorsát.
Bálint Istvánné örömmel hallja ezt. Javasolja, hogy a párttársainak is odafönt majd ezt
tanácsolja és akkor nem lesznek árkok, amiket átugrálni kell. Megadja a szót Dr. Bourgla
Ossamah képviselőnek.
Dr. Bourgla Ossamah elmondja, hogy nem számonkérnek, csak javasolnak. Tisztességesen
tesznek javaslatot. Kéri, hogy polgármester asszony se kérjen rajtuk számon semmit.
Bálint Istvánné érti. Válaszul elmondja, hogy ő is elmondta, hogy mit szeretne, hogy a javaslat
oda-vissza működjön és ha ezt megteszik idő előtt, akkor nem a városi televízió előtt kell ezt
megvitatniuk, hanem tudnak hozni egy olyan előterjesztést, amiben a képviselők javaslatára
egy olyan előadó vagy olyan ünnepi beszédet mondó érkezik, akivel egyet tudnak érteni és
végre akkor az ellenzék is képviselteti magát a városi ünnepségeken. Ez nekik is érdekük.
Hozzáteszi, hogy ők sem a megosztásra törekszenek. Szerinte ő ezzel pont nem vádolható.
Megadja a szót Bárányos József képviselőnek.
Bárányos József elmondja, hogy nagyon nehéz az, amit kérnek, szerinte ez szinte lehetetlen
vállalkozás. Említette doktor úr, hogy szívesen látná polgármester asszonyt negyedszer is, mint
előadó. Elmondja, hogy ő is, nem véletlen mondta ezt neki. Viszont az ő politikai
elkötelezettsége is teljesen egyértelmű. Ha ő maga tartaná ezt az ünnepi beszédet, esetleg
alkalmas lehet ő is a feladatra, az is egyértelmű lenne. Ha a képviselő urak tartanák az is
egyértelmű lenne. Úgy gondolja, hogy más oldalról közelítsék meg. Aki már találkozott ilyen
beszéddel vagy mondott ilyen beszédet, az tudja, hogy alapvetően háromféleképpen lehet
felépíteni. Vagy a történelmi szemlélet szempontjából, kvázi a történelmi eseményeket
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eleveníti fel a szónok és azokat mondja el. Vagy átaktuálpolitizálja, amit Önök most felvetettek.
De marad egy harmadik út is, megkeresni benne azokat az örök és minden oldal számára
elfogadható egyetemes értékeket, amelyek példát mutathatnak a jövő nemzedéke és a jelen
nemzedéke számára. Azt kéri, hogy előlegezzék meg ennek az újságírónak ezt a bizalmat. Ő is
tudja, hogy ez egy nemzeti ünnep. Egy olyan nemzeti ünnep, amely, - doktor úrnak köszöni,
mert nagyon szépen fogalmazott -, hogy az itt született és a nem itt született magyar
állampolgárok számára, jelenti azt gondolja, a legnagyobb nemzeti ünnepet. Nagyon bízik
benne, hogy a március 15-ei ünnepi beszéd után mosolyogva fognak felállni majd mindannyian.
Bálint Istvánné megköszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy képviselő-társa bővebben fejtette
ki azt, amit személye elmondott az előbb. Kéri, hogy várják meg a március 15. napját és utána
beszélgethetnek róla, hogy megfelelt-e az elvárásnak vagy sem ez az ünnepi beszéd.
További hozzászólás hiányában kéri, szavazzanak.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 3 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 9 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2020. (II.26.) HATÁROZATA
A 2020. március 15. napi ünnepi megemlékezésről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központot a 2020. március 15. napi ünnepi
műsor előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai
feltételek biztosítására, a 350 db meghívó és a 40 db plakát elkészítésére.
2. az ünnepség előkészítésére és lebonyolítására a 2020. évi költségvetés kiemelt állami
ünnepek előirányzat terhére keret jelleggel 300.000,- Ft-ot biztosít.
3. A programtervezet a következő:
Időpont: 2020.03.15. 17 óra
Helyszín: Petőfi Művelődési Központ
Narrátor: Janek Réka
Szózat
Ünnepi köszöntő: az ünnepi köszöntőt elmondó személy: Huth Gergely újságíró
Ünnepi műsor:
Előadja: Szent László Általános Iskola
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Himnusz
Székely Himnusz
Fáklyás menet
Koszorúzás: városunk 1848-49-es események tiszteletére állított emlékműveinél
Felkéri a Bicskei Fúvószenekari Egyesületet a megemlékezésen való közreműködésre.
A fáklyás menet útvonalának biztosítása érdekében kéri az útlezárásokat.
A szervező a változtatás jogát fenntartja.
Határidő: 2020. március 15.
Felelős: polgármester

8. Napirendi pont
„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2020. évi
programban való részvételről
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a város a kezdetektől szerepet vállal
helyi szinten ebben a programban és ennek a bölcsőnek a ringatója ő volt, de a polgármesteri
teendői mellett ez olyan sok feladatot róna rá, hogy szeretné ezt a feladatot továbbadni. Szeretné
ezt a nemes és jó hangulatú feladatot átadni Dr. Lovasné Báder Katalinnak. Szeretné, ha
elfogadnák őt, hogy ő legyen a programvezető. A zsűritagok személyében is tett javaslatot a
változtatásra. Ismerteti, hogy vannak, akik benne maradtak a régiekből és további
szakembereket is hívtak, akik szakmai szempontból is tudják vizsgálni ezeket a dolgokat.
Iványi Ferenc Tivadarnét a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság tagját, Sulyokné Guba
Judit képviselő asszonyt, Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő asszonyt, Döme Lászlóné
bizottsági tagot, Szabó Attila intézményvezető urat, Lukács Róbertet a Bicskei Kertbarátok
vezetőjét, Berta Pálnét a Bicskei Kertbarátok részéről javasolja. Minden mást a programhoz
kapcsolódóan tartalmaz az előterjesztés és a határozati javaslat.
Megnyitja a napirendi felett a vitát. Nincs hozzászólás, megkérdezi a jegyzőt, hogy
személyenként kell-e dönteniük.
Fritz Gábor válaszul elmondja, hogy nincs szükség rá.
Bálint Istvánné 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:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2020. (II.26.) HATÁROZATA
„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2020. évi
programban való részvételről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2020. évi
programban való részvételét támogatja.
2. Az erről szóló hirdetményt a Bicskei Újságban közzéteszi és ezzel egyidőben a
jelentkezési lapot a www.bicske.hu önkormányzati honlapon is elhelyezi és biztosítja a
jelentkezési lap Bicskei Polgármesteri Hivatalban, a Bicskei Egységes Művelődési
Központ és a Könyvtárban való terjesztését és leadásának lehetőségét.
3. A pályázatokat 2020.08.16. napjáig a következő személyekből álló bizottság bírálja el:
• Iványi Ferenc Tivadarné
• Sulyokné Guba Judit
• Dr. Lovasné Báder Katalin
• Döme Lászlóné
• Szabó Attila
• Lukács Róbert
• Berta Pálné
4. Ünnepélyes ajándékutalvány átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor.
5. Az I. helyezettet 15.000.- Ft-os, a II. helyezettet 10.000.- Ft-os, III. helyezettet 5.000.Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a Farmer Center Kft. 2060 Bicske, Szent István
út 86. szám alatti gazdaboltban vásárolható le.
6. A költségeket az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a dologi kiadások terhére
biztosítja keret jelleggel 250.000.- Ft összegben.
Határidő: 2020.09.29.
Felelős: polgármester

9. Napirendi pont
„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
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Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ezt az előterjesztést a
Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét adjon tájékoztatást a
napirend kapcsán.
Sulyokné Guba Judit tájékoztatásul elmondja, hogy ez a pályázat összekötődik a Virágözön
pályázattal, amit Döme Kata indított el kb. 20-22 évvel ezelőtt. Ismerteti, hogy a „Bicske a
Virágzó város” pályázati jelentkezési lap a feltétele annak, hogy a Virágözönön kedvezménnyel
tudjanak vásárolni. Fontos megemlíteni, hogy olyan területeket tudnak értékelni, amelyek
közterületek, tehát jól láthatók, melyeket felsorol. Ismerteti, hogy bizottsági véleménybe
foglalták, hogy a képviselők járják be a frekventált területeket, amelyek kiemelhetők és
ajánlhatók arra a bicskeieknek, hogy ezt a közterületet fogadják örökbe, virágosítsák, szépítsék.
Érdemes lenne ezzel a kategóriával is a jövőben gazdagítani, kiszélesíteni a pályázati kiírás
körét.
Bálint Istvánné megköszöni tájékoztatást. Nincs további hozzászólás, ezért kéri szavazzanak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 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
36/2020. (II.26.) HATÁROZATA
„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évre vonatkozóan „Bicske a Virágzó
Város” címmel pályázatot hirdet azzal, hogy
1. a pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni:
• kertes házak előtti közterület,
• tömbházak, emeletes házak előtti közterület,
• utcaközösségek,
• egyéb közterület,
• közterületre néző balkonok
2. A pályázatra bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete virágosítását.
3. A pályázatok elbírálására 2020. augusztus 7-ig felkéri:
• Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tagot,
• Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt,
• Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő asszonyt,
• Döme Lászlóné bizottsági tagot,
• Szabó Attila intézményvezető urat,
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• Lukács Róbertet a Bicskei Kertbarátok részéről,
• Berta Pálnét a Bicskei Kertbarátok részéről
4. A jelentkezési határidő: 2020. május 11.
5. A jelentkezés módja: a pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu
oldaláról, valamint személyesen átvehető és benyújtható:
• Bicskei Polgármesteri Hivatal
• Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és
tagintézményében.
6. A jutalmazás: 10.000,-Ft-os vásárlási utalvány, mely a Bicske, Szent István u. 17. sz.
alatti Bicskei Udvar elnevezésű boltban vásárolható le.
7. Az ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály napi rendezvényen.
8. A felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság
következő számában közzéteszi.
9. A költségeket az önkormányzat a 2020. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére
biztosítja keret jelleggel 300.000,- Ft összegben.
10. Az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosít arra, hogy a. Bicskei Virágözön virágvásár rendezvényen bruttó 10.000,- Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhatják
meg a növényeket. A másik 50%-ot az önkormányzat megtéríti az eladók részére.
11. Felkéri a bicskei oktatási-nevelési intézményeket, közösségeket, hogy idei évben is
vegyenek részt a település virágosításában.
Határidő:
Felelős:

2020.09.29.
polgármester

10. Napirendi pont
A polgármester 2020. évre vonatkozó időarányos cafetériájának megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
Bálint Istvánné jelzi, hogy személyét érintő döntésről van szó, ezért kéri a döntéshozatalból
történő kizárását. Kéri, aki ezzel 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
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2020. (II.26.) 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 polgármester 2020. évre vonatkozó időarányos cafetériájának megállapításáról” szóló
napirendet lezáró döntés meghozatalából személyes érintettség miatt kizárja.

Határidő: 2020. február 26.
Felelős: jegyző

Bálint Istvánné felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Fritz Gábor elmondja, hogy a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat a
polgármester felett, melybe bele tartozik a cafetériáról való döntés is. A teljesebb tájékoztatás
érdekében el kell hogy mondja, az előterjesztés készítése idejében a kormányhivataltól érkezett
állásfoglalás szerint készítették az előterjesztést, ahol a bruttó 50.000,- Ft-os illetményalappal
számoltak. Tekintettel arra, és ismételten megköszöni a képviselő-testületnek, hogy a Bicskei
Polgármesteri Hivatalban az illetményalap eltér a mindenkori költségvetési törvényben
megállapított 38.650,- Ft-tól. Viszont a közelmúltban érkezett a kormányhivataltól egy újabb
állásfoglalás, hogy a polgármester tekintetében nem az emelt összeget kell figyelembe venni,
hanem a költségvetési törvényben meghatározott 38.650,- Ft-ot. Ezért kéri, hogy polgármester
asszony úgy tegye fel szavazásra a határozati javaslatot, hogy a határozatban a 38.650.- Ft-nak
az ötszöröse szerepeljen. Tekintettel arra, hogy a vonatozó jogszabály azt mondja, hogy a
cafetéria összege nem lehet kevesebb, mint az illetményalap ötszöröse, ez számszakilag bruttó
193.250,- Ft-ot jelent.
Bálint Istvánné megköszöni a felvezetést, megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás
hiányában kéri, aki egyetért azzal, hogy a bruttó 193.250,- Ft a cafetéria 2020. évben
meghatározott összege, 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:
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A Képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2020. (II.26.) HATÁROZATA
A polgármester 2020. évre vonatkozó cafeteria juttatásának megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Bálint Istvánné polgármester 2020. évre vonatkozó cafetéria-juttatásának közterheket is
tartalmazó összegét 193.250,- Ft összegben határozza meg,
2. a polgármester cafetéria juttatásának igénybevételére a Bicskei Polgármesteri Hivatal
cafetéria szabályzata irányadó.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: jegyző

11. Képviselői bejelentések
Bálint Istvánné elmondja, hogy az utolsó napirendi ponthoz értek, a képviselői
bejelentésekhez. Kéri, hogy mielőtt megadná a szót a testületnek, engedjék meg neki, hogy
köszönetnyilvánítást mondjon és bejelentést tegyen.
Elsősorban egy tájékoztatást és egyben köszönetnyilvánítást is ad. Ismerteti, hogy a bicskei
zártkerti ingatlanok területén, főként a Baboshegyen volt jellemző, hogy idegenek, nem ott élők
az éj leple alatt próbáltak közlekedni ezen a területen és azokba az ingatlanokba bejutni, ahol
nem élnek vagy nem tartózkodnak ott. Egyszóval betörők járták ezt a városrészt. Az ottani
önszerveződésnek köszönhetően, a lakók járőrszolgálatot szerveztek. Erről tájékoztatták Börcs
Antal képviselőt és őt is. Képviselő úr úgy gondolta, hogy ebben szerepet vállal és a fiával
közösen bekapcsolódtak az éjszakai járőrözésbe. A rendőrkapitány urat is megkérte, hogy a
rendőrség is járőrözzön a területen. Továbbá a mezőőrök is bevonásra kerültek, valamint a
bicskei polgárőrök is. Jelen állás szerint úgy néz ki, hogy sikerült elijeszteni az oda
betolakodókat. Bíznak benne, hogy ez a jövőben is elrettenti őket. Hozzáteszi, hogy az ottlakók
számára az önkormányzat megadja a segítséget. Megköszöni Börcs Antal képviselőnek az
intenzív és hathatós kapcsolattartást, feladatvállalást.
Ismerteti, hogy a komfortérzetet teszi kicsit nehézzé a városban a közvilágítás elmaradása,
kimaradása. Tájékoztatást ad arról, hogy szinte napi kapcsolatban van a szolgáltatóval.
Elmondja, hogy már a szolgáltató hibabejelentésre szolgáló telefonszáma azt a tájékoztatást
adja, hogy az országban történt rendkívüli viharhelyzet következtében nagyon sok településen
áll fenn ugyanez a helyzet, mint Bicskén. Arra kéri a képviselőtársait, hogy minden olyan jelzést
ami a lakosoktól érkezik, vagy saját maguk tapasztalnak, továbbítsanak. Ismerteti, hogy a
hivatal egy munkatársa szintén folyamatosan jelzi ezeket a problémákat a szolgáltató felé.
Arról tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szolgáltatóval és annak alvállalkozójával egyeztetésre
kerül sor. A bicskeiek türelmét kéri addig is.

22

Harmadikként köszönetnyilvánítást szeretne tenni. Elmondja, hogy többek számára ismert,
mert jelen voltak a hétvégén megrendezésre került tűzoltóautó megvásárlására szervezett
jótékonysági bálon, amelyről szeretne számszaki tájékoztatást adni a lakosság számra.
Elmondja, hogy kb. 170 fő vásárolt belépőjegyet. A helyszínen 640.000,- Ft gyűlt össze, ami
rendkívül jó és nagyszerű összefogásra utal. A belépőjegyekből és támogató jegyekből
695.000,- Ft gyűlt össze. Összességében 1.335.000,- Ft jött össze a rendezvény szervezése
kapcsán, amelyhez a képviselő-testület további 1.000.000,- Ft-tal járult hozzá. 2.335.000,- Ftot tudnak hozzátenni a szerkocsi megvásárlásához. Borsodi Imre volt a „ceremóniamester”, aki
levezényelte a megnyitót és ő nagyon jól fogalmazott amikor azt mondta, „ezzel a
rendezvénnyel nem befejeződik a gyűjtés, hanem elkezdődik”. Bízik benne, hogy a bicskeiek
és környékbeliek, akiket ez a csapat ellát, komolyan gondolják a gyűjtésnek a lényegét és minél
előbb összegyűlik az a hiányzó közel 100 millió Ft. Bízik benne, hogy mire az autó megérkezik,
addigra egyben lesz a pénz.
Megadja a szót Molnár Dániel képviselőnek.
Molnár Dániel ismerteti, hogy összesen három dolgot szeretne elmondani.
Elmondja, hogy a város honlapját átnézte és az egyik hiányosság, amit talált, sok gomb nem
működik. Ezáltal csomó szerződés vagy dokumentum nem érhető el, ami vélhetően jogszabályi
kötelezettség, hogy elérhetővé kell tenni. Ezt összegyűjtötte két A/4-es oldalba, hogy milyen
problémákat talált, amit szeretne átadni az ülés után.
A Bicskei Művelődési Közalapítvány beszámolóit szerette volna megtekinteni, de a
birosag.hu-n azt tapasztalta, hogy a 2018-as beszámolójukat még mindig nem sikerült feltölteni,
melynek 2019. május 1-én kellett volna megjelennie.
Utolsóként szeretné felhívni a figyelmet a helyi járatra, melyre nagyon sok panasz érkezik, hogy
pontatlanul jár, a sofőr nem mindig megfelelő stílusban vezeti a buszt, nem mindig elég
udvarias. Kéri, hogy próbáljanak meg fejleszteni ezen a szolgáltatáson.
Bálint Istvánné megköszöni az összegyűjtött észrevételeket. Elmondja, hogy jegyző úrral át
fogják tekinteni a beadványt.
Elmondja, hogy a Közalapítvány beszámolója kapcsán utánajárnak, és ha valós a hiányosság,
kérik annak pótlását.
A helyi járat kapcsán elmondja, hogy az egy örök neuralgikus történet. Ismerteti, hogy az
önkormányzat szerződésben van egy vállalkozóval, aki ezt a helyi járatot működteti. Újra
egyeztetést kezdeményez a vállalkozóval.
Megadja a szót Sulyokné Guba Judit képviselő asszonynak.
Sulyokné Guba Judit a helyi járathoz kapcsolódóan elmondja, megesett, hogy az egyik
kollégája azért késett a tanításból, mert nem érkezett meg a busz a menetrend szerint.
Jelezni szeretné a hivatal felé, hogy a malom előtt várakoznak a behívásra váró kamionok,
amelyek jelenleg nem akadályozzák a közlekedést, viszont a buszok is odaállnak, ott
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várakoznak. Elmondja, hogy ha a nagyállomás-projekt beindul, akkor a megnövekedett
forgalom miatt biztos, hogy a kamionoknak is helyet kell majd találni.
Korábban már bejelentette, hogy a Szent István úton, ahol a Tüzép van, ott van egy buszmegálló
és ott volt valami csőtörés, ahol földmunkákat végeztek a helyreállítás során, ellenben ott is
hagyták. Nem történt teljeskörű helyreállítás.

Bálint Istvánné kéri, hogy a buszjárattal kapcsolatban, ha van konkrét időpont, akkor küldje
meg számára. További bejelentés hiányában megköszöni az ülésen részt vevők munkáját és az
ülést 10.35 órakor bezárja.

K.m.f.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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