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JEGYZŐKÖNYV 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2021. október 14. (csütörtök) 8.30 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Balázs Péter  képviselő 

Bálint Istvánné polgármester 

Bárányos József képviselő 

Börcs Antal képviselő 

Csonka István képviselő 

Csörgöl Ákos alpolgármester 

Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő 

Horváth János Koppány képviselő 

Molnár Dániel képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő (igazoltan távol) 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Setéth-Fazekas Hajnalka Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető helyettes 

Druzsin László Műszaki Iroda vezetője 

Schulman Izabella ügyintéző 

Székely Nóra Bicske Város főépítésze 

Soós Attila műszaki előadó 

Takács József Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatója 

Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője 

Nagy Attila  Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

Vincze Erzsébet 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ igazgató-helyettese 

 

 

Bálint Istvánné polgármester asszony tisztelettel köszönti a képviselő-testületet 2021. október 

14. napi rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő testület 

szabályszerűen került összehívásra és 11 fővel határozatképes. Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

jelezte, hogy sajnos nem tud részt venni a mai ülésen. Ezennel a képviselő-testületi ülést 

megnyitja. Két napirendi pont felvételére szeretne javaslatot tenni. A 9-es számú napirendi 

pontnak az „Elhunyt Weisengruberné Jenei Csilla Bicske Város Önkormányzata saját 

halottjává nyilvánításáról” szóló előterjesztést, valamint 10-es számú napirendi pontnak a 

„Elhunyt Dr. Káli Ferenc Bicske Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánításáról” szóló 
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előterjesztést. Kéri, aki a két előterjesztés felvételével egyetért az jelezze. A testület 

egyhangúan támogatja a napirendi pontok felvételét, akkor kéri, aki ezzel a kiegészítéssel 

elfogadja a napirendet az most jelezze. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2021. (X.14.) HATÁROZATA 

 

A 2021. október 14. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. október 14. napi rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1. Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos, beépítésre szánt terület 

kijelöléséről  

(22. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Az M1 autópálya (102. j. főút) – Esztergom közúti kapcsolat fejlesztéséhez 

szükséges területbiztosításról  

(31. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Az M1 autópálya 2x3 sávra szélesítéséhez szükséges területbiztosításról 

(30. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Bicske, 0105/34 hrsz-ú földrészletet érintően tervezett 11,5 MWA teljesítményű 

naperőmű kialakításának támogatásáról 

(21. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Közterület elnevezéséről 

(26. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. A „Bicske, Losonczi utca felújítása” elnevezésű kivitelezési munkákra vonatkozó 

közbeszerzési eljárás eredményéről 

(15. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 
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7. Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ Gondozási 

Központ Szakmai Egység működési engedélyének módosításáról 

(20. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

intézményvezetői pályázatáról  

(29. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. Elhunyt Weisengruberné Jenei Csilla Bicske Város Önkormányzata saját 

halottjává nyilvánításáról 

(37. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. Elhunyt Dr. Káli Ferenc Bicske Város Önkormányzata saját halottjává 

nyilvánításáról 

(38. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné kéri mielőtt elkezdik a testületi ülést egy perces néma megemlékezéssel 

emlékezzenek meg a város elhunyt két kiemelkedő polgáráról. 

 

Egy perces néma csend megemlékezés 

 

Bálint Istvánné az SzMSz-ben biztosított jogával élve, napirendi felszólalásra van lehetősége 

ezért a két ülés közötti tevékenységéről szeretné tájékoztatni a képviselőket. Kéri a kiosztott 

táblázatot tanulmányozzák át és amennyiben kérdésük van azt legyenek kedvesek feltenni. 

 

A képviselők átolvassák a kiosztott táblázatot 

 

Bálint Istvánné kérdezi, hogy sikerült-e áttekinteni a képviselőtársaknak és van e kérdés. 

 

Molnár Dániel a 37-es pontra szeretne rákérdezni. „Egyeztetés a csapadékvíz elvezetéséről”. 

Kivel? Mi volt ennek az egyeztetésnek a pontos tárgya? Valamint készült egy vízrendezési terv 

a városra vonatkozóan. Ezt már próbálta megismerni, elkérni, hogy át tudja tanulmányozni ezt 

a tervet, de azóta sem kapta meg. 

 

Bálint Istvánné a vízrendezési tervvel kapcsolatban a Műszaki Iroda vezetője fog válaszolni. 

Jó facebook téma lehet, jól lehet kommunikálni, csak nem biztos, hogy feltétlenül megfelel a 

valóságnak az állítása. A kérdéses ponttal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja: 

 

37. Egyeztetés a csapadékvíz elvezetésről 

 

A csapadékvíz elvezetésről történt egyeztetésen felmérték Börcs Antal képviselő társával a 

Csók utca, Magyar Sándor utca szakaszon zajló problémákat, az ott lakókkal folytattak 

megbeszélést, hogy hol milyen nehézségek, milyen gondok vannak. A nagyobb esőzések 

kapcsán mi az, ami az ingatlanukat érinti, ez a fajta egyeztetés zajlott. A csapadékvíz 

elvezetéssel kapcsolatban arról tájékoztat, hogy a kritikus szakasz, ahol 2020. júniusában 
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zömében a képviselők jelen voltak az áradáskor és próbálták segíteni az ottlévők ingatlan 

védelmét és az emberélet védelmet megvalósítani. Ezután a testület döntött, hogy megrendeli a 

településnek a csapadékvíz elvezetés megtervezését, ez meg is történt, meg is kapták a terveket. 

Ennek köszönhetően lehetőség nyílt a településnek egy pályázat benyújtásra közel 250 millió 

forint értékben, pont ennek a szakasznak a 30 éve fenntartó problémáját próbálják ebből 

megoldani. Várják a pályázati eredményt, ahogyan ezt a pozitív megerősítést megkapják, akkor 

azonnal elkezdik a munkálatokat.  

A képviselő úr kérdésére, hogy korábban kérte és nem kapta meg, erre Műszaki Iroda vezetője 

fog tudni válaszolni. 

 

Druzsin László köszönti a tisztelt képviselő- testületet, kérdezi képviselő urat, hogy ezt milyen 

formában jelezte. 

 

Molnár Dániel e-mailben, írásos nyoma van. 

 

Druzsin László kérdezi, hogy AVDH hitelesített e-mail vagy e-papíron? 

 

Molnár Dániel e-mailben. 

 

Druzsin László kéri, hivatalos úton jelezze a hivatal felé e-papíron vagy AVDH hitelesített pdf 

formátumban. 

 

Molnár Dániel kérdezi, hogy önkormányzati képviselőként, miért ne írhatna a 

polgármesternek egy e-mailt, amiben kér egy dokumentumot. Kéri tisztázzák le. 

 

Druzsin László elmondja, hogy tervezői jogok miatt szükséges hivatalos úton megkérni a 

terveket. 

 

Molnár Dániel érti, de akkor kaphatott volna egy választ, hogy jöjjön be és akkor megkapja. 

 

Bálint Istvánné elmondja, ha jól emlékszik akkor ez a covid alatt történt. Javasolja, hogy az 

ülés után egyeztessen Druzsin László kollégájával és akkor betekinthet a csapadékvíz 

elvezetésről szóló pályázatba. Kérdezi, hogy mi volt a másik kérdés. 

 

Molnár Dániel kikkel történt az egyeztetés. 

 

Bálint Istvánné bicskei lakosokkal az ott lévő problémákról. Elég vegyes a lakosoknak a 

tudomása a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos vízelvezető árok és átereszek tisztán 

tartásának kötelezettségéről. Mindenki úgy gondolja ez a város dolga, de a rendelet ezt 

szabályozza, úgyhogy a Bicskei Újságban is hamarosan meg fog jelenni ezzel kapcsolatban egy 

cikk, hogy kinek mi a dolga a saját portája előtt lévő csapadékvíz elvezető árok és áteresznek a 

tisztán tartásáról és karbantartásáról.  

 

Molnár Dániel köszöni a választ, de a válasz elején facebook posztokról beszélt kéri 

konkretizálja ezt. 

 

Bálint Istvánné előszeretettel posztol képviselő úr arról, hogy kér, de nem kap, nem tudja ezért 

tájékoztatni a lakosságot. Szerinte, ha Ön felelősségteljes képviselő, akkor addig üti az asztalt 

amíg meg nem kapja, amit kért és nem a facebookon próbál ehhez támogató lájkokat szerezni. 

 

Molnár Dániel érti, csak pont bemutatta, hogy írásban kérte, majd különböző kifogásokkal, 

hogy így kellett volna meg úgy kellett volna, tehát akkor meg ő azt mondja, hogy egy felelős 

polgármesternek szolgáltatnia kellene a testületi ülés tagjainak az anyagokat. 
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Bálint Istvánné elmondja, hogy azt két év után pont tudni kéne mi a formája annak, hogy egy 

képviselő, hogy jár el, mik a kötelezettségei, mik azok a jogszabályok, amiket be kell tartania. 

 

Molnár Dániel ön is e-mailben kommunikál. 

 

Bálint Istvánné kérdezi van e még kérdés. 

 

Horváth János Koppány a 78-as a kisállomás fejlesztésével kapcsolatos egyeztetésről 

kérdezne. 

 

Bálint Istvánné a kérdéses ponttal az alábbi tájékoztatást adja. 

 

78. Egyeztetés Tulik Károllyal, a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság 

főigazgatójával a kisállomás felújításáról 

 

Tulik Károly a MÁV Zrt. munkatársa a kisállomást érintő felújítással kapcsolatban járt itt 

egyeztető megbeszélésen. Amint látják most a bicskeiek a kisállomáson a peron építése az 

elkezdődött, későbbiekben lesz majd nyomtáv szélesítés, arrébb viszik majd a vasúti síneket, 

ezért most csak erre vonatkozólag történik peron felújítás és a későbbiekben lesz majd 

utasbeálló és jegyautomata felszerelés, tehát, hogy az Európai Uniós szabványnak megfelelően 

nézzen majd ki. Nem összekeverendő a nagyállomás az IMCS- s beruházással, mert ez egészen 

más projekt. 

 

Balázs Péter a 81-es ponttal kapcsolatosan kérdi, hogy át lesz helyezve a doboz, ami az út 

mellett a kilátást zavarja? 

 

Bálint Istvánné a kérdéses ponttal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja: 

 

81. A Csók utca és a Rózsa utca sarkán lévő kapcsolószekrény áthelyezéséről helyszíni 

egyeztetés  

 

A Csók utca és a Rózsa utca sarkán van egy villanyoszlop, amelyen van egy kapcsolószekrény, 

ami zavarja az ott kihajtóknak a közlekedését. Legutóbb történt egy újabb megkeresés, a 

bejáráskor is beszéltek erről, majd felhívta az EON területi képviselőjét. Az EON-tól eddig azt 

a választ kapták, hogy nem megoldható a kapcsoló szekrény áthelyezése ezért kértek egy 

helyszíni bejárást, ahol megállapítást nyert, hogy a követelés évek óta megvalósítható és ennek 

a folyamatát is eltudták indítani. 

 

Sulyokné Guba Judit a 95-öst szeretné kérdezni, hogy helyszíni bejárás volt a Művelődési 

Központban és hogy ennek kapcsán mikorra várható a fejújított Művelődési Háznak az átadása. 

 

Bálint Istvánné a kérdéses ponttal az alábbi tájékoztatást adja: 

 

95. Helyszíni bejárás a Petőfi Művelődési Központban 

 

A Művelődési Háznak két etapban zajlik a felújítása. Volt egyrészt a homlokzat, nyílászáró 

csere, fűtés korszerűsítés és napelem felhelyezés, ez az etap lezárult, ezért most helyszíni 

bejáráson voltak és most a belső munkaterület átadása megtörtént. Bíznak benne, hogy az új 

esztendőben az újévi koncertet már ebben az épületben tudják megtartani. Elképzelhető, hogy 

lesz majd a későbbiekben a testület előtt olyan előterjesztés, amikor a pályázati forráson felül 

kell majd erőforrást hozzárendelni a megvalósításhoz a kiírásban nem szereplő dolgokra. Ezen 

a bejáráson a felmerülő kérdéseket is átbeszélték. 
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Bálint Istvánné kérdezi, hogy van e még kérdés vagy észrevétel. Nincs. Köszöni képviselő-

társak kérdéseit. Kéri térjenek rá az első napirendi pontra. 

 

 

1. Napirendi pont: Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos, beépítésre 

szánt terület kijelöléséről  

(22. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné röviden ismerteti az előterjesztést. Augusztusban döntött a képviselő testület 

a MOL Nyrt. bicskei benzin kutjának a megújulásáról. Az átépítéssel kapcsolatos benzinkúti 

terület a jelenlegi közlekedési területből kereskedelmi gazdasági területbe lesz átsorolva, ami a 

beépítésre szánt terület növekedésével jár. Változott a jogszabály, mely szerint a beépítésre 

szánt terület csak olyan használati célra növelhető, amelyre a beépítésre kijelölt területen belül 

nincs megfelelő és ezt az önkormányzat külön döntéssel igazolja. Tekintettel arra, hogy Bicske 

beépítésre kijelölt területén belül nincs erre a célra megfelelő terület, ezért kéri, hogy fogadják 

el a határozati javaslatot. Ezt az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta, megnyitja a 

napirend felett a vitát. 

 

Molnár Dániel a jegyzőkönyv kedvéért megint azzal kell kezdenie, hogy a mai testületi ülésre 

megint kettő nappal ezelőtt kaptak meghívót. Az Önök politikai közösségében elhiszi, hogy van 

annak hagyománya, hogy becsületes munkát még nem végeztek életük során, de aki becsületes 

munkát végez a pontosan tudja, hogy ezt nem tudja eljátszani minden egyes alkalommal, hogy 

két nappal előtte szól, hogy két nap múlva testületi ülése lesz. Talán kérdezzék meg 

Alpolgármester Urat, hogy hányszor játszhatta volna el, amikor még versenyszférában 

dolgozott. A másik részről pedig a bicskei választópolgárokkal való rendkívül tiszteletlen 

bánásmód, hogy minden egyes alkalommal munkaidőben van összehívva a testületi ülés amire 

két nappal előtte jelenik meg a város honlapján a meghívó. Ez nem működik jól továbbra sem 

és nagyon nehéz nem szándékosságot felfedezni ebben. 

 

Bálint Istvánné első körben ezt visszautasítja mindazt, amit mondott. 12 éve működik így a 

testület, de 10 biztos és mindenki meg tudja oldani azt. Mindenkinek tudnia kell, hogy milyen 

kötelezettséget és feladatot vállal azzal amikor belép ebbe a folyóba, hogy ő képviselni fogja a 

bicskei polgárokat. Tudta, hogy azzal jár, hogy akár a munkahelyéről el kell jöjjön a testületi 

ülés időpontjában. A törvény erre lehetőséget ad, biztosítja is, hogy amennyiben a munkáltató 

nem nézi jó szemmel és fizetés megvonás vagy jövedelem megvonást alkalmaz, akkor erre az 

önkormányzatnak törvényben előírt kötelessége, hogy Önnek ezt a kieső összeget megtérítse. 

Az, hogy ilyen jelzőkkel illeti az asztal körül többséget helyet foglaló, mondják ki FIDESZ-es 

képviselőket, mert nyilván ez az elsődleges nagy probléma, hogy ők FIDESZ-esek, azt 

gondolja, hogy az, hogy ennyien ülnek az asztal körül az őket igazolja, hogy a bicskeieknek 

egyelőre erre van szükségük. Önöknek is állt a zászló 2019-ben, hogy az Önök politikai 

családjából olyan jelölteket indítsanak és olyan munkát végezzenek, ami okán most önök 

ülnének itt többségben. Jelenleg nem ez a helyzet és visszautasítja mind a kilencük nevében, 

hogy ilyen tiszteletlen formában, hangnemben beszél róluk. Lehet, hogy az Önök 

korosztályának ez menő, de úgy gondolja, hogy ez azért a menőtől egy kicsit messzebb áll. 

Lehet, hogy majd like vadászat szempontjából szintén hasznos lesz, de arra tudja inteni 

képviselő urat, hogy próbálja meg kicsit nagyobb alázattal és kevesebb gyűlölködéssel végezni 

a munkáját. Augusztus óta nem vette a fáradtságot, hogy egy munkaterv javaslatot adjon be a 

testület elé, miről beszélnek akkor. Adott volna be egy munkaterv javaslatot, akkor most 

beszélhetnének arról, hogy akár rendes testületi ülést tartanak. Járjon utána, hogy a környéken 

rendes vagy rendkívüli üléseket tartanak. A rendkívüli testületi ülésnek az a formája, hogy kettő 

nappal előtte, de 24 órával előtte is ki küldhették volna az anyagot. Úgy gondolja azért ül itt az 
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asztalnál, mert bír azzal a képességgel, hogy 48 óra elegendő Önnek arra, hogy ezt a 8 napirendi 

pontot és plusz a zárt ülések, át tudja tekinteni és fel tudjon belőle készülni, ha nem akkor elég 

nagy baj van. Köszöni szépen. 

 

Sulyokné Guba Judit köszöni a szót. Azt szeretné kérni, hogy ennek a „politikai vergődésnek” 

vessenek véget. Ténylegesen mindenki munkaidőben van itt. Itt vannak előttük az 

előterjesztések és fél órája mást se hallanak csak az előterjesztéshez nem kapcsolódó témákat. 

Szeretne haladni az előterjesztésekkel, szeretné eredményesen végezni a munkáját, mint 

ahogyan tízen akárhány éve itt a testületben. Neki nincs rá szüksége és nincs rá ideje, hogy 

ilyen dolgokkal foglalkozzon, várja a civil munkája is. 

 

Bálint Istvánné tehát a versenyszféra és a közszféra dolgozói érdekében szeretné 

meggyorsítani a testületi ülést. Arra szeretné megkérni a képviselőtársakat, hogy aki az 

előterjesztésben foglaltakkal egyetért az szavazzon. Aki nemmel szavaz. Aki tartózkodott. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2021. (X.14.) HATÁROZATA 

 

Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos, beépítésre szánt terület 

kijelöléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja alapján az alábbiak szerint dönt: 

 

1. A Bicske, 1576/7 hrsz. beépítésre nem szánt közlekedési területből kerül kereskedelmi-

gazdasági övezetbe, mely a beépítésre szánt területek növelésével jár.  

2. A beépítésre szánt terület kijelölése azért történik, mert a tevékenység melyet a fenti 

ingatlanon fognak végezni, helyhez kötött, és a település már beépítésre kijelölt 

területén belül nincs erre célra megfelelő terület. 

 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

2. Napirendi pont: Az M1 autópálya (102. j. főút) – Esztergom közúti kapcsolat 

fejlesztéséhez szükséges területbiztosításról  

(31. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy Az Esztergom-M1 autópálya közötti közúti kapcsolat 

fejlesztéshez szükséges az előterjesztésben szereplő 32 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú 
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területet átadni. A fejlesztés megvalósítása érdekében, tekintettel arra, hogy kis földterületről 

van szó javasolja, hogy az ingatlanrészt térítésmentesen adják a Magyar Állam tulajdonába. 

Ennek a területnek a becsült értéke körülbelül 15 ezer forint. Úgy gondolja, hogy nem fog az 

önkormányzati vagyon csorbát szenvedni, ha ezt ingyen és bérmentve átadják. A Gazdálkodási 

Bizottság tárgyalta, kéri képviselő urat nyújtson tájékoztatást a bizottság döntéséről. 

 

Bárányos József elmondja, hogy a bizottság egyetértett azzal, hogy mivel mindössze 32 m2-

ről van szó, ezért eltekintsenek a kárpótlásnak az igénybevételéről. Itt megjegyezné, hogy 

elegendő volt számára a 48 óra, ahhoz, hogy ezt az 5 oldalas mindössze 10 percet igénybe vevő 

előterjesztést át tudja tekinteni. 

 

Bálint Istvánné kéri, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van az jelezzek. 

Amennyiben nincs kéri, aki ezt eltudja fogadni és támogatja az jelezze. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2021. (X.14.) HATÁROZATA 

 

Az M1 autópálya (102. j. főút) – Esztergom közúti kapcsolat fejlesztéséhez szükséges 

területbiztosítás 
 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) az M1 autópálya (102. j. főút) – Esztergom közötti közúti fejlesztés megvalósítása 

érdekében a Magyar Állam részére térítésmentes átadás jogcímén átadja a tulajdonában 

lévő  

 

a) bicskei 0136/17 hrsz-ú, 5233 m2 területű, út megnevezésű ingatlanból a 

ConstReal Mérnöki Iroda Kft által C280/2017 munkaszámon készített, az 

illetékes földhivatal által 640178-2021 számon záradékolt kisajátítási változási 

vázrajz és terület kimutatás szerinti 0136/49 hrsz (31 m2) földrészletet. 

 

2) felhatalmazza a polgármestert a vagyonátruházáshoz szükséges jognyilatkozatok 

megtételére, az okiratok aláírására. 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: Az M1 autópálya 2x3 sávra szélesítéséhez szükséges 

területbiztosításról 

(30. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 
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Bálint Istvánné elmondja, hogy nagy öröm ez minden testület számára amikor folyamatosan 

ilyen előterjesztéseket tud tárgyalni, hiszen a fejlődés mutatóit hozza eléjük. A Magyar Állam 

megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tervei szerint Budapest (M0) – Tatabánya-

Újváros csomópont közötti szakasz bővítéséről van szó. A NIF Zrt. elkészítette a tervet, 

városunkat is érinti a fejlesztés, a táblázatban szereplő ingatlanokat. Ezeket kisajátítás 

kereteiben szükséges átadni, de itt azért nagyobb területről és összegről van szó, mint az előző 

előterjesztésnél, mert itt a kártalanítás végösszege közel 40 millió forint. Ezt az előterjesztést 

szintén tárgyalta a Gazdálkodási Bizottság. Elnök Úrnak adja meg a szót, hogy ismertesse, hogy 

döntött a bizottság. 

 

Bárányos József tisztelt képviselő- testület a bizottság 5 igennel támogatja. Az előterjesztésből 

látszik, hogy a táblázatban felsorolt ingatlanok két nagy csoportba tartoznak. A forgalom 

képessel nincsen gond azt könnyen értékesíthető, ellenben a sok forgalom képtelen terület ugye 

nem érékesíthető ezért kell ragaszkodni a kisajátításhoz és kártalanítás jogcímén fogják 

megkapni összességében majdnem 40 millió forintot. 

 

Bálint Istvánné köszöni szépen, megnyitja a napirend felett a vitát. Akinek a napirenddel 

kapcsolatban van kérdése az jelezze. Nem lát ilyet. Aki ezzel egyetért az most jelezze. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2021. (X.14.) HATÁROZATA 

 

Az M1 autópálya 2x3 sávra szélesítéséhez szükséges területbiztosítás 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) az M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya-Újváros csomópont 

között megvalósítása érdekében a Magyar Állam részére kisajátítási eljárás lefolytatás 

eredményeként átadja a tulajdonában lévő alábbi (rész)ingatlanokat a NIF Zrt. által 

megbízott igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői jelentésben foglalt kártalanítási 

összegek elfogadásával. 

 

Hrsz 

Megnevez

és 

Terület 

(m2) 

Kisajátított 

terület 

(m2) Vételár/Kártalanítás 

Forgalo

mképess

ég Megjegyzés 

0171/26 kerékpárút          5 635         419          203 634 

forgalom

képtelen  

0148 

saját 

használatú 

út          4 009         161            78 246 

forgalom

képtelen  

0144 szántó        45 427      1 029          462 844 

forgalom

képes haszonbérlet 
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0227 

saját 

használatú 

út          5 090           64            27 936 

forgalom

képtelen  

0221/14 

helyi 

közút          3 997      3 997       1 942 542 

forgalom

képtelen  

0179/1 közút          7 251      7 251       3 523 986 

forgalom

képtelen  

0188 közút             667         538          248 556 

forgalom

képtelen  

0209/3 szántó          3 420           66            47 184 

forgalom

képtelen kerékpárút 

0146 szántó        97 448    11 471       7 214 662 

forgalom

képes haszonbérlet 

0221/12 

saját 

használatú 

út          1 346           62            28 427 

forgalom

képtelen  

5701/2 közút          1 981           57          123 576 

forgalom

képtelen  

5611 

fásított 

terület, 

kert          2 228           16            42 384 

fogalomk

épes  

0232 

saját 

használatú 

út        14 771         281          143 732 

forgalom

képtelen  

0177 

saját 

használatú 

út          7 941      4 654       2 727 062 

forgalom

képtelen  

0143 

fásított 

terület          4 713         104            43 492 

forgalom

képes  

0235 

saját 

használatú 

út          3 725           50            25 540 

forgalom

képtelen  

0183 

erdő. 

legelő. 

szántó      113 608    24 717       9 929 960 

forgalom

képes  

0319 

saját 

használatú 

út             989         989          431 699 

forgalom

képtelen  

5711/1 kert 666 70 153 720 

forgalom

képes  

5702/3 közút 3978 3978 11 623 716 

forgalom

képtelen  

5715/2 kert 118 12 35 412 

forgalom

képes  

5709/1 kert 1583 86 201 842 

forgalom

képes  
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5715/1 kert 104 22 48 312 

forgalom

képes  

5701/4 közút 4894 192 561 024 

forgalom

képtelen  

5703/3 közút 8160 32 93 504 

forgalom

képtelen  

 

2) felhatalmazza a polgármestert a vagyonátruházáshoz és a kisajátítási eljárás során 

szükséges jognyilatkozatok megtételére, az okiratok aláírására. 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

4.  Napirendi pont: Bicske, 0105/34 hrsz-ú földrészletet érintően tervezett 11,5 MWA 

teljesítményű naperőmű kialakításának támogatásáról 

(21. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti, hogy egy 11,5 megawattos naperőmű kialakításának támogatásáról 

szóló előterjesztés. A kft. megkereste azzal a kéréssel az önkormányzatot, hogy a város 

határában naperőművet szeretne létesíteni. Mivel a naperőmű teljesítménye nagy ezért 

szükséges a Fejér megyei területrendezési terven szerepeltetni, ehhez szükséges dokumentáció 

elkészült, természetesen ezt a költséget a kérelmező viseli. Szükség van a képviselő-testület 

támogató megerősítéséről, hogy a naperőmű a fenti területen a tervezésbe bekerülhessen. Az 

előterjesztést nem tárgyalta bizottság, képviselőtársait illeti meg a szó az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Molnár Dániel előbbi állításokhoz hozzászólva átnézte az anyagokat. Ennél a napirendi 

pontnál azt kérdezné, hogy a nevezett helyrajzi szám szántó vagy erdő. 

 

Bálint Istvánné tájékoztatja, hogy szántóföld. 

 

Molnár Dániel jelzi, hogy vélhetően nem vette észre Polgármester Asszony, hogy reagálni 

szeretett volna az általa elmondottakra. Tehát az volt a problémája…. 

 

Bálint Istvánné figyelmezteti képviselő urat, hogy nem a napirendhez tartozik a mondandója, 

ezért megvonja a szót. Aki a napirendi ponttal egyetért, kéri az jelezze. Aki nem. Aki 

tartózkodik. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2021. (X.14.) HATÁROZATA 

 

Bicske 0105/34 hrsz-ú földrészletet érintően tervezett 11,5 MWA teljesítményű naperőmű 

kialakításának támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 

76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet 3. § (4b) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt: 

 
ABO WIND Hungary Kft. által a Bicske 0105/34 hrsz-ú földrészletet érintően tervezett 11,5 MWA 

teljesítményű naperőmű létesítéséhez kapcsolódó térségi terület-felhasználási engedély kérelem 

benyújtását Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és megerősíti. 

 

 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

5. Napirendi pont: Közterület elnevezéséről 

(26. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a tervezett állategészségügyi telep - a lókórház -  a 041/7 hrsz-

ú az Erőmű-tó felé bevezető út elnevezéséről szól ez az előterjesztés. Azért kereste meg az 

önkormányzatot a tulajdonosa, mert a navigációba nagyon nehéz helyrajzi szám alapján 

közlekedni. 1985-ben a testület döntött már ezeknek az utcáknak az elnevezéséről. Az 

előterjesztésben ez szerepel, hogy korábban milyen döntést hozott a testület, ezért azt javasolja, 

hogy ezeket megtartva erősítsék meg ezt a korábbi döntést. Az előterjesztést nem tárgyalta 

bizottság, megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát kérdést. Aki a határozati javaslatban 

foglaltakat el tudja fogadni, kéri most jelezze. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2021. (X.14.) HATÁROZATA 

 

Közterület elnevezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Bicske Városi Jogú 

Nagyközségi Közös Tanács Végrehajtó Bizottságának 72/1985. (IX. 10.) számú határozatában 

foglaltakra – 

1) a tulajdonában álló bicskei 4209/6 és 041/7 hrsz-ú közterületet Kőris utca néven nevezi 
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el. 

 

2) a tulajdonában álló bicskei 4209/8 és 4209/82 hrsz-ú közterületet Gesztenyefa utca 

néven nevezi el. 

 

3) a tulajdonában álló bicskei 4209/14 hrsz-ú közterületet Tölgyfa utca néven nevezi el. 

 

4) felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésének, az elnevezések 

megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 14/2014. (V. 

28.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében előírtak alapján, valamint a 

központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet 

előírásai szerinti eljárást folytassa le. 

 

 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: jegyző 

 

 

Bálint Istvánné tájékoztatóul annyit elmondana a tv nézőknek, hogy a Kőris utca nevet kapta 

korábban ez a terület. 

 

 

6. Napirendi pont: A „Bicske, Losonczi utca felújítása” elnevezésű kivitelezési 

munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről 

(15. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy korábban sikeresen pályázott az önkormányzat egy TOP-

4.3.1-15-FE1-2019-00008 azonosítószámú, „Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén” 

című pályázatra a Losonczi utca felújítására. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént, 

8 ajánlat érkezett, az eljárás eredményes volt. A bíráló bizottság azt a javaslatot tette a képviselő 

testületnek, hogy a határozati javaslatban szereplő Dimenzió Perfect 2000 Kft.  legyen a nyertes 

ajánlat tevő. Minden előírásnak és paraméternek megfelel, valamint 4 vagy 5 millió forinttal 

kevesebb ajánlatot adott, mint ami a pályázatban forrásként meg van jelölve. Az előterjesztést 

nem tárgyalta bizottság, megnyitja a napirend felett a vitát. Akinek a napirendi ponthoz 

hozzáfűzni valója van az kéri jelezze. Nem lát ilyet. Mivel névszerinti szavazás szükséges ezért 

átadja a szót Aljegyző Asszonynak a szót, kéri olvassa fel a képviselők neveit a szavazás 

lebonyolításához. 

 

Vandlikné Lengyel Edit köszöni szépen. Tájékoztatja a tisztelt képviselő testületet, hogy 

szavazni, mint mindig igennel, nemmel és tartózkodással lehet. Kéri, hogy érthető módon 

hangosan tegyék meg a szavazataikat. 

 

Felolvassa a jelenlévő képviselők neveit. 

 

Bálint Istvánné köszöni, megállapítja, hogy a szavazás eredményes és a képviselő testület 

egyhangúlag igennel szavazott. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

Balázs Péter igen 
Dr. Lovasné Báder 

Katalin 
igen 

Bálint Istvánné igen 
Horváth János 

Koppány 
igen 

Bárányos József igen Molnár Dániel igen 

Börcs Antal igen Németh Tibor igen 

Csonka István igen 
Sulyokné Guba  

Judit 
igen 

Csörgöl Ákos igen   

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2021. (X.14.) HATÁROZATA 

 

A „Bicske, Losonczi utca felújítása” elnevezésű kivitelezési munkákra vonatkozó 

közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bicske, Losonczi utca felújítása” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 

 

1. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. A SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) ajánlattevő 

ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.  

3. A Stravaco Építőipari Kft (6710 Szeged, Szabadkai út 110.) ajánlattevő ajánlatát 

érvényesnek nyilvánítja.  

4. A Konrád Manufaktúra Kft. (2060 Bicske, Szent László utca 9.) ajánlattevő ajánlatát 

érvényesnek nyilvánítja.  

5. A DIMENZIÓ PERFECT 2007 Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190/B 1/2.) 

ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.  

6. Az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) 

ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.  

7. Az Extreme-Park Környezetépítő Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D ép.) ajánlattevő 

ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.  

8. A TÁMÉP Kft. (2890 Tata, Barina utca 9.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja.  

9. A Vértes-Út Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja.  
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10. Az eljárás nyertesének a DIMENZIÓ PERFECT 2007 Kft. -t (1223 Budapest, 

Nagytétényi út 190/B 1/2.) hirdeti ki, az ajánlatban megadott nettó 105 963 022 Ft + 

ÁFA vállalási áron. 

11. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való - 

melléklet szerinti - szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

A melléklet, valamint az összeférhetetlenségi nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

7. Napirendi pont: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ Gondozási Központ Szakmai Egység működési engedélyének módosításáról 

(20. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy tevékenység kibővítésére került sor a covid ideje alatt 28 főről 

33 főre történt az ellátottak számának növekedése. Ezt a döntést még polgármesteri hatáskörben 

hozta meg. Szükségesség vált az ellátott létszám működési engedélyben való bejegyzése és 

ezért kell most ezt az előterjesztést tárgyalni. Bizottságok ezt az előterjesztést sem tárgyalták, 

megnyitja a napirend felett a vitát. Képviselőtársait illeti meg a szó, nem lát ilyet. Aki a 

határozati javaslattal egyetért az kéri, hogy jelezze. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2021. (X.14.) HATÁROZATA 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ Gondozási 

Központ Szakmai Egység működési engedélyének módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, mint a fenntartó képviselőjét, hogy a házi 

segítségnyújtás szociális alapellátás ellátotti létszámának növelése – 33 főre történő 

emelés – érdekében az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ Gondozási Központ Szakmai Egység működési engedély módosítására 

vonatkozó kérelemnek a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz, mint működést engedélyező 

szervhez történő benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2021. október 31. 

Felelős: polgármester 
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8. Napirendi pont: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ intézményvezetői pályázatáról  

(29. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 2021. december 31-én lejár a 

jelenleg megbízott Kapcsolat Központ vezető pályázata. Ezt minden időszakban 5 évre írják ki, 

ez most eltelt ezért szükséges a pályázat kiírása a vezetői állás betöltéséről. A pályázat kiírása 

jogszabályok alapján történik. A benyújtott pályázatok véleményezésére és a jelentkezők 

meghallgatására egy eseti bizottság szükséges, hogy felálljon, amelynek tagjait a határozati 

javaslatban felsorolta. Úgy gondolja, hogy a Humánerőforrások Bizottság tagjai lennének jelen 

ezen a meghallgatáson, illetve a szakmai érdekképviseleti szövetség illetőleg egyesület 

képviselője és természetesen Jegyző Úr, mint a pályázat elkészítője. Ezt a meghallgatást 

decemberben szükséges megtartani, hogy a testület is tudjon még dönteni. Az előterjesztést 

tárgyalta a Humánerőforrások Bizottsága, megkéri Elnök Asszonyt, hogy adja meg 

tájékoztatását a bizottság döntéséről. 

 

Sulyokné Guba Judit az előterjesztést négy igen szavazattal támogatta a bizottság. 

 

Bálint Istvánné köszöni szépen, akkor megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, 

kéri, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyet ért az most jelezze. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2021. (X.14.) HATÁROZATA 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ intézményvezetői 

pályázatáról 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magasabb vezetői feladatok 

ellátásáról szóló pályázati felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) 

bekezdésében és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rend. 1/A.§ (9) bekezdésében 

meghatározott meghallgatásra és véleményezésre eseti bizottságot hoz létre, amelynek 

tagjai: 

 

a. Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság Elnöke 

b. Balázs Péter a Humánerőforrások Bizottság tagja 

c. Varga Györgyné a Humánerőforrások Bizottság tagja 

d. Dr. Lovasné Báder Katalin a Humánerőforrások Bizottság tagja 
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e. Némethné Horváth Nikoletta a Humánerőforrások Bizottság tagja 

f. a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője, vagy 

a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagja – akinek/akiknek 

felkérésére felhatalmazást kap a polgármester 

g. Fritz Gábor jegyző, mint a pályázat előkészítője 

 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

9. Napirendi pont: Elhunyt Weisengruberné Jenei Csilla Bicske Város Önkormányzata 

saját halottjává nyilvánításáról 

(37. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Röviden ismerteti az elhunyt életpályáját. Nehezen 

alakult a búcsúztatója és azért nem a halála után közvetlenül hozzák meg ezt a döntést, hanem 

már a búcsúztatója után, mert kicsit elcsúszott a kommunikáció a család és az önkormányzat 

között. Elfogadta  család a felajánlást és nagyon meleg szívvel vették a megkeresést. Az 

előterjesztést nem tárgyalta bizottság arra kéri a képviselőtársait, ha tudják támogatni a 

határozati javaslatot akkor most jelezzék. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2021. (X.14.) HATÁROZATA 

 

Elhunyt Weisengruberné Jenei Csilla Bicske Város Önkormányzata saját halottjává 

nyilvánításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elhunyt Weisengruberné Jenei Csillát saját 

halottjává nyilvánítja. 

 

 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: polgármester 
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10. .Napirendi pont: Elhunyt Dr. Káli Ferenc Bicske Város Önkormányzata saját 

halottjává nyilvánításáról 

(38. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bálint Istvánné ismerteti röviden az elhunyt Dr. Káli Ferenc élet pályáját. Elmondja, hogy így 

végig gondolva szokatlanul hosszú ideig 28 esztendeig volt igazgató helyettese egy nagyon jól 

működő intézménynek és nagyon sok tehetséges bicskei és környékbeli fiatal került ki az ő 

szárnyai és gondozása alól. Úgy gondolja ő is méltán lehet a településnek a saját halottja. Az 

előterjesztést itt sem tárgyalta bizottság. Arra kéri itt is a képviselőtársakat, hogy aki a határozati 

javaslatban foglaltakkal egyetért, kéri, hogy támogassa. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2021. (X.14.) HATÁROZATA 

 

Elhunyt Dr. Káli Ferenc Bicske Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elhunyt Dr. Káli Ferencet saját halottjává 

nyilvánítja. 

 

 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné mivel több napirendi pont nincs ezért a nyilvános ülést 9.10-kor bezárja. Arra 

kéri a teremben tartózkodókat, hogy akiket nem érint a zárt ülés azok hagyják el a termet, hogy 

a képviselő- testület tovább dolgozzon. Köszöni szépen. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bálint Istvánné      Vandlikné Lengyel Edit 

  polgármester aljegyző 


