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Bálint Istvánné polgármester sok szeretettel köszönt mindenkit a képviselő- testület 2020.
október 28-i rendes, nyilvános testületi ülésén. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fővel
határozatképes. Dr. Bourgla Ossama jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen
lenni és Csonka István is jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. A képviselő-testületi ülést
megnyitja. A kiküldött napirendi pontokra tesz javaslatot, mivel betegség és munkahelyi
elfoglaltság okán a Gazdálkodási Bizottság nem tudott határozatképes lenni, ezért a napirendi
pontok módosulni fognak. Le kell venni napirendről a 3-as, 6-os, 8-as, 9-es, 10-es és a 11-es
napirendi pontokat. Ezért pénteken, 2020. 10. 30-án fél 8-kor kerül összehívásra a Gazdálkodási
Bizottság és 8 órakor pedig egy rendkívüli testületi ülés. Tájékoztatja a testületet, hogy a héten
összehívásra került forgalomtechnikai megbeszélésen több kérdés, észrevétel merült fel,
ezekkel kapcsolatban úgy ítélte meg a beérkező válaszok kapcsán, hogy felelőtlenség lenne
hirtelen összecsapni az előterjesztést ezért a novemberi testületi ülésen fogják majd tárgyalni.
Kéri, aki a feltett módosításokkal elfogadja a napirendet az jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2020. (X.28.) HATÁROZATA

A 2020. október 28. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 28. napi rendes, nyilvános
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
3. Dr. Kovács György háziorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelméről
Előterjesztő: polgármester
4. Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi feladatellátás
helyettesítéssel történő biztosításáról
Előterjesztő: polgármester
5. A 2020. évi közmeghallgatás időpontjáról
Előterjesztő: polgármester
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6. Képviselői bejelentések
Határidő: 2020. október 28.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát, képviselő társait illeti meg a szó.
Molnár Dániel két napirendi ponttal kapcsolatban kér további tájékoztatást. Az első a 6-os
pont, találkozó Tölgyesi Balázzsal a Zöld Bicske Kft. ügyvezetőjével. Kérdése, hogy az utóbbi
időben zajló leépítések szóba kerültek-e. A másik az 50-es pont itt az lenne a kérdés, hogy teljes
aszfaltozást ígértek, de kátyúzás történt ezzel kapcsolatban milyen fejlemények voltak.
Balázs Péter a 37-es ponttal kapcsolatban szeretne további tájékoztatást. Illetve az 5-ös ponttal
kapcsolatban a Mészáros Kartallal való egyeztetésről, hogy az a körforgalomhoz kapcsolódotte.
Horváth János Koppány a 9-es ponttal kapcsolatban kérne tájékoztatást.
Bálint Istvánné jelzi, hogy nem a kérdések sorrendjében, hanem pontok szerint válaszolja meg
a kérdéseket. Elsőként az 5-ös ponttal kezdi a Mészáros Kartallal való egyeztetés nem a
körforgalmat érintette, hanem a két település együttműködéséről és egymás segítéséről
tárgyaltak. A 6-os pont esetében találkozó Tölgyesi Balázzsal a Zöld Bicske Zrt. vezetőjével
kapcsolatban elmondja, hogy Lócskai Istvánnak december 31-ig volt szerződése, de megkérte
a Vertikál Zrt.-t, hogy hívják vissza azonnali hatállyal, miután úgy gondolta Lócskai úr, hogy
a Zöld Bicskét úgy kell a földdel egyenlővé tenni, hogy leépít mindent és mindenkit. Nem erre
kötöttek vele szerződést, ezt nem engedhette meg, ezért váltak meg tőle. Tölgyesi Balázs vette
át a Zöld Bicske Zrt. ügyvezetését november 1-jétől. A munkahelyek megmaradtak, a Zöld
Bicske úgy néz ki talán elindult a fejlődés és a talpra állás útján. Következő a NIF által tartott
egyeztető megbeszélés az IMCS-ről, ehhez annyit tud elmondani, hogy folyamatosan
tájékoztatja a NIF arról, hogy hol tart az IMCS fejlesztése. Tájékoztatásként mondja el a
képviselő társaknak, hogy a NIF által elindított területszerzések a kisajátítási eljárások
lezajlottak, az önkormányzatnak is volt 3 forgalomképtelen vagyoneleme, ami átadásra került,
igaz ingyen szerette volna az önkormányzat ezt odaadni ezzel is segítve a beruházást, de
megtérítették ezeket. Ez ügyben kaptak egy tájékoztatást, hogy közbeszerzés szakaszába áll
jelenleg az ügy és folyamatos tájékoztatást fognak kapni, hogy merre tovább. A 37-es pontban
a találkozó volt Tulik Károllyal, a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóságának
vezetőjével és a Bicske Alsó felújításával kapcsolatban volt egy egyeztetés. A kerítés lebontása
nem ehhez a beruházáshoz tartozik. A beruházás, amiről tárgyaltak az az, hogy a peron kap
térköves burkolatot, lesznek utasbeállók és jegyautomata kihelyezésére is sor fog kerülni. Azt
elmondta Tulik úr, hogy nagyban függ az időjárástól minden így valószínű, hogy tavasszal kerül
sor csak a kezdésre. Az utolsó kérdés pedig az 50-es pont volt, ami az „Egyeztetés Homlok
Antallal, a Szabadics Zrt. képviselőjével a mányi úti elkerülő aszfaltozása kapcsán” erre azért
került sor mert a mányi úton a beruházás lefolyása során kénytelenek voltak ezt az elkerülő utat
használni. Az út minősége már az átadás idején se volt jó állapotban. Az út közepe nagyon jó
3

alapon áll az erre rávont aszfalt rétegnek viszont nem volt meg a szélén megfelelő alapozás,
ezért jöhettek létre a repedések törések. Ezeket a kátyuzásokat elvégezték, majd egy bitumen
réteget kapott ez a meglévő javítás. Nem lesz záróaszfaltozás mert az 55 millió forintba kerülne,
továbbá elmondta azt is, hogy szerinte ez Bicskéhez tartozóan az egyik legveszélyesebb út.
Tavasszal még visszajönnek felfesteni a kerékpárút piktogramjait. Megköszöni a szót,
amennyiben nincs további kérdés szavazásra teszi a beszámolót. Aki ezt eltudja fogadni kéri
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
150/2020. (X.28.) HATÁROZATA

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről, a
határozatok végrehajtásáról és azok alapján tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2020. október 28.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
Bálint Istvánné elmondja, hogy kiosztásra került az előterjesztés melyben szerepelnek ezek a
döntések. Ismerteti az előterjesztésben szereplő döntéseket. Kéri a képviselő-testületet, hogy a
beszámolót fogadják el. Kéri, aki ezzel egyetért, az szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2020. (X.28.) 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. október 28.
Felelős: polgármester

3. Napirendi pont
Dr. Kovács György háziorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelméről
Bálint Istvánné elmondja, hogy az előző testületi ülésen már a képviselők előtt volt ez az
anyag, ugyan is doktor úr megkereste a testületet, hogy adjon helyt kérelmének. Akkor
polgármesterként felhatalmazást kapott, hogy egyeztessen a többi háziorvossal. Egyhangúan
elfogadták doktor úr kérelmét és javasolták elfogadni a képviselő-testületnek ezt a fajta
változtatást a rendelési idő tekintetében. Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottsága
tárgyalta. Kéri elnök asszonyt, hogy ismertesse a bizottság döntését.
Sulyokné Guba Judit köszöni a szót elmondja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal támogatta
a határozati javaslatot.
Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát, képviselő társait illeti meg a szó. Ilyen
nincs, kéri, aki az elhangzottakkal és a határozati javaslattal egyet ért az jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2020. (X.28.) HATÁROZATA

Dr. Kovács György háziorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmének
jóváhagyásáról
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 6. számú felnőtt háziorvosi
körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében
1.) helyt ad dr. Kovács György kérelmének és a Bicske 6. számú felnőtt háziorvosi
körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés rendelési időre vonatkozó részét módosítja
olyan módon, hogy a rendelési idő páros hetek péntekjein: 9:30 - 11:30, páratlan hetek
péntekjein változatlanul: 13:00 – 15:00,
2.) felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 1.) pont szerinti
módosítására és aláírására,
3.) felhatalmazza a polgármestert a Bicske 6. számú felnőtt háziorvosi körzetben az
egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést
engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek,
hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: polgármester

4. Napirendi pont
Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi feladatellátás
helyettesítéssel történő biztosításáról
Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Mivel 2020. december 31-ig él Ossamah doktor úr
szerződése és önkormányzatként az alapellátáshoz tartozik a háziorvosi ellátás kötelessége, az
önkormányzatnak biztosítani kell 2021. január 1-jétől is ezt a feladatellátást. Megkereste Nagy
Gyula doktor urat, aki korábban helyettesítette a 3. számú körzetet és megkérdezte, hogy
amennyiben van rá kapacitás vállalná-e a helyettesítést. Erre az a nyilatkozat érkezett tőle, hogy
igen átvenné a körzet helyettesítését. Szintén tárgyalta az előterjesztést a Humánerőforrások
Bizottság átadná elnök asszonynak a szót.
Sulyokné Guba Judit köszöni a szót a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal támogatta a
határozati javaslatot.
Bálint Istvánné köszöni a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett a vitát, képviselő társakat
illeti meg a szó. Ilyen nincs, kéri aki a határozati javaslattal egyet ért az jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2020. (X.28.) HATÁROZATA
Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi feladat-ellátás helyettesítéssel
történő biztosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi
körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében
1.

megbízóként úgy dönt, hogy 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó,
határozott időre a Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítés céljából
megbízza és feladat-ellátási szerződést köt a BINO Bt. (székhely: 2060 Bicske,
Kisfaludy u. 48.; cégjegyzékszám: Cg.07-06-005075; adószám: 22063294-1-07)
gazdasági társasággal, mint megbízottal,

2.

a megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakasszisztens, Borosné Soós Gabriella
megbízási díját 2021. január 1. napjától havi bruttó 80.000.-Ft összegben állapítja meg,

3.

úgy dönt, hogy a BINO Bt. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta
megállapított díjból az Önkormányzat által foglalkoztatott asszisztens havi bruttó
80.000,-Ft, bér és annak járulékával csökkentett háziorvosi finanszírozási díjra
jogosult,

4.

felkéri a polgármestert, hogy a BINO Bt-vel együttműködve – a hatályos jogszabályi
előírások figyelembevételével – határozza meg a rendelési időt és rögzítse a
feladatellátási szerződésben,

5.

felhatalmazza a polgármestert - a határozat mellékletének megfelelő adattartalommal a feladat-ellátási szerződés aláírására,

6.

felhatalmazza a polgármestert a Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben az
egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges
valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést
engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek,
hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.

Határidő: 2020. november 30.
Felelős: polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Napirendi pont
A 2020. évi közmeghallgatás időpontjáról
Bálint Istvánné elmondja, hogy mint az a képviselőtársaknak ismert a munkatervben
decemberi hónapban szerepel a közmeghallgatás, de konkrétan nem szerepel a dátum. A
javaslata 2020. december 9. 16.30 óra, úgy, mint tavaly itt a Városházán az aulában, nyilván a
megfelelő védelmi előírások betartásával. Az előterjesztést nem tárgyalta egyik bizottság sem,
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megnyitja a napirend felett a vitát. Nincs jelentkező, kéri, aki az említett időponttal egyet ért az
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2020. (X.28.) HATÁROZATA
A 2020. évi közmeghallgatás időpontjáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi közmeghallgatás időpontját 2020.
december 9. napján 16:30 órában határozza meg.
A közmeghallgatás helye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. (Városháza)
Határidő: 2020. november 15.
Felelős:
polgármester

6. Képviselői bejelentések
Bálint Istvánné végül az utolsó napirendi ponthoz érkeztek. Képviselő társait illeti meg a szó.
Molnár Dániel köszöni a szót. Elmondja, hogy az utóbbi időben egyre többször találkozik
olyan megkeresésekkel, hogy szociális bérlakás, illetve költségelvű bérlakás lehetőségéről
érdeklődnek bicskei lakosok. Az iránt érdeklődne, hogy hány bérlakás van szociális vagy
költségelvű, mekkora a kihasználtságuk, illetve van-e olyan ingatlan az önkormányzat
tulajdonában, ami felújítás után kiadhatóvá válna.
Sulyokné Guba Judit egy lakossági megkeresést szeretne továbbítani. A Szent István út és
Móricz Zsigmond utca sarkán lévő 3 nagy fáról lenne szó. Az ott lakók kérik, hogy amennyiben
lehetséges vágják ki a fákat, mert teljesen rálóg az épületekre és a gyökerek a járdát is tönkre
teszik. Illetve szintén lakossági kérés, hogy a kivágott és hiányzó fákat hasonló lombos fával
pótolják.
Bálint Istvánné elsőként Sulyokné Guba Judit kérdésére válaszolna. 2-3 héttel ezelőtti nagy
vihar sok fában kárt tett itt főleg a nagy és öreg fákra gondol. A BGSZ megkapta feladatul,
hogy vegyék fel szakemberrel a kapcsolatot és minden olyan fát meg kell vizsgálni, ami
közterületen van, mert úgy gondolja a prevenció sokkal fontosabb és költséghatékonyabb is
mint amikor már történik egy nagyobb baj, vagy károkozás. A járda kérdés a gazdasági
szervezet feladatköréhez tartozik, de jelezni fogja feléjük. Molnár Dániel kérdésére válaszolva
azt tudja elmondani, hogy semmilyen lakható és használható szociális vagy költségelvű
bérlakás nincs, ami beköltözhető lenne. Heti szinten tőle is többen kérdezik ezt. A meghívó
szerint pont tárgyaltak volna a Vörösmarty utca 76-ról, amit 2018-as időszakban vásároltak,
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ami pontosan ilyen célból került megvásárlásra. A Vörösmarty 26. szám alatt eladásra került 3
ingatlanban lakókat el kell helyezni, viszont a jelenlegi koronavírus járvány idején nem szeretne
olyan ingatlanokat építteteni vagy felújítatni, ami nem biztonságos ezért gondolták, hogy
eladják és annak az árából vásárolnának egy olyat, ahol biztonságban el tudják helyezni a
bicskeieket. Illetve amiről korábban már volt szó, hogy az önkormányzati rendeletet felül kell
vizsgálni ahhoz, hogy mindenkit megpróbáljanak egyforma lehetőségekhez juttatni. Számokat
nem tud mondani képviselő úrnak, de a műszaki iroda kollégája tájékoztatni fogja.
Köszöni mindenkinek a megjelenést, amennyiben nincs több kérdés az ülést bezárja 10.30-kor.

K.m.f.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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