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JEGYZŐKÖNYV 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

közmeghallgatásáról 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza aulája 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2022. december 14. (szerda) 16.00 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

 

Bálint Istvánné polgármester 

Balázs Péter képviselő 

Bárányos József képviselő 

Börcs Antal képviselő 

Csonka István képviselő 

Csörgöl Ákos alpolgármester 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő 

Horváth János Koppány képviselő 

Molnár Dániel képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

 

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit  aljegyző 

Molnár Enikő  Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Druzsin László Műszaki Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Schulman Izabella testületi referens 

Pálfiné Marosán Gabriella Műszaki Iroda ügyintéző 

Soós Attila Műszaki Iroda ügyintéző 

Lengyel Hunor Műszaki Iroda ügyintéző 

Székely Nóra főépítész 

Dr. Molnár Tibor jogtanácsos 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. vezetője 

Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet vezetője 

Szabó Ágnes 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ vezetője 

Szabó Attila 
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

ügyvezetője 

Patkóné Bátori Erzsébet Bicske Városi Óvoda vezetője 

Takács József 
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatója 

Tóth Erzsébet Bicske Városi Óvoda vezető helyettes 

Dóczi Lajos Bicske Városi Rendőrkapitányság kapitányhelyettes 

Fűrész Zoltán Vincotech képviseletében 
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Patkó Gergely András NIF Zrt. projektvezető 

 

Bálint Istvánné polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a lakosságot, a polgármesteri 

hivatal munkatársait a mai közmeghallgatáson. Külön köszönti a meghívott vendégeket. 

Megállapítja, hogy a közmeghallgatás szabályszerűen lett összehívva és a képviselő-testület 11 

fővel határozatképes, Bárányos József képviselő jelezte, hogy pár percet késni fog. 

 

Ezt követően a közmeghallgatást megnyitja. Elsőként tájékoztatást ad a közmeghallgatás 

menetéről a Képviselő-testület hatályos SZMSZ-e szerint. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a 

közmeghallgatáson, vagy legkésőbb tizenöt napon belül fognak választ kapni. Továbbá 

tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelenléti íven szereplő személyes adatokat a GDPR rendelet 

értelmében 15 nap elteltével törlésre kerülnek, a nyilvántartásban nem fognak szerepelni. Kéri, 

hogy a hozzászólók a kérdés feltevése előtt hangosan legyenek kedvesek mondani a nevüket. 

 

Ismerteti a közmeghallgatás témáit: elsőként a Vincotech részéről fognak betekintést kapni 

arról, hogy milyen beruházás zajlik a város szívében. A másik téma, ami szintén a várost érinti 

az a „nagyállomás” projekt erről a NIF Zrt.-től fognak tájékoztatást kapni. Ezek után pedig 

várják a kérdéseket.  

 

1.) Fűrész Zoltán a Vincotech képviseletében rövid tájékoztatást ad a jelenleg folyó 

beruházásról. 

A kétszintes csarnoképületben terveik szerint jövő év júniusában már termelni fognak. A felső 

szinten irodaépületek, illetve labor helységek és szociális helységek lesznek az alsó szinten 

pedig termelőterületek és raktár terület lesz. Ezenfelül az elbontott épület helyén egy 

parkolóházat fognak építeni, amelynek előkészítő munkái már megkezdődtek. Lesz még egy 

épületbővítés is, ami szintén két szintes lesz, ahol gyártás előkészítés és konditerem fog helyet 

kapni a kollégák számára. A jelenlegi projekt lezárása 2023. október 30. napjára várható. Jó hír 

a lakosságnak, hogy 2023. nyarán már csak belső munkálatok várhatók, ami hangos zajjal nem 

fog járni. A beruházás után munkahelyeket teremtenek a bicskeieknek és szintén jó hír, hogy a 

tulajdonosok hosszú távra terveznek Bicskével, mert a munkájukkal maximálisan meg vannak 

elégedve. 

 

Bálint Istvánné köszöni a tájékoztatást. Kérdezi a lakosságot, hogy van-e kérdés az 

elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs köszöni a tájékoztatást, átadja a szót Patkó 

Gergelynek. 

 

Fűrész Zoltán 16:13-kor távozik. 

 

2.) Patkó Gergely a NIF Zrt. projektvezetője tájékoztatása a beruházásról. 

A munka 2023. októberéig fog tartani előreláthatólag. Erre az időpontra tervezik a munkálatok 

zömének befejezését. Ez év telén a munkálatok leállnak, nem lesz építkezés, a járdák lehetőség 

szerint le lesznek fedve, várhatóan január második hetében fognak folytatódni a munkálatok. 

Ezek mindig szerepelnek a helyi újságban úgy is, de várja a kérdéseket, ha van. 

 

Szabó László Bicske, Móricz Zsigmond utcai lakos: 

 

1. A probléma a vízfőnyomócsővel kapcsolatos. A főcsövet lefektették a beruházók 

április- májusban folytak a munkálatok, de a probléma, hogy egyik nem tudja átadni a másik 

nem tudja átvenni. Miért nem történik meg az átadása a Móricz Zsigmond utcában? 
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Patkó Gergely őt nem tájékoztatta a fővállalkozó, hogy probléma volna a vízvezetékek átadás-

átvételével, de rá tud kérdezni, egyeztet a kollégáival és írásban visszajelez. 

 

2. Esőelvezetővel kapcsolatos probléma. Az úttest közepén van vezetve, nem vigyáztak a 

csőre elmarkolták, betömték amikor letetették a főnyomócsövet, emiatt elárasztja az utcát a víz 

ezért az út már össze vissza van foltozva, megrepedt.  

 

Patkó Gergely úgy tudja, hogy jövő évben még folytatódnak ott a munkálatok, amennyiben 

bármilyen útfenntartási probléma van akkor a vállalkozónak feladta kezelni a fenntartási időben 

is.  

 

Sulyokné Guba Judit képviselő kérdezi, hogy az aluljárónál a szolgalmi út 2,5 tonna 

teherbírású lesz? 

 

Patkó Gergely előzetes fél információnak annyi kiegészítést tesz, hogy a MÁV kért 

megközelítési lehetőséget a váltókörzethez, ami a régi gyalogos felüljáró területe és nekik is 

volt műszaki elvárásuk teherbírásra vonatkozóan. Egyeztet a kollégáival és írásban visszajelez 

ezzel kapcsolatban is. 

 

Bálint Istvánné amennyiben nincs több kérdés a „nagyállomás” beruházásával kapcsolatban, 

köszöni Patkó Gergelynek a tájékoztatást. 

 

Patkó Gergely 16:30 órakor távozik. 

 

 

3.) Lakossági hozzászólások 

 

Bálint Istvánné ismételten tájékoztatja a jelenlévőket a kérdezés és hozzászólás menetéről, ezt 

követően kéri a lakosság részéről megjelent személyeket, tegyék fel kérdéseiket.  

 

Szabó László az uszoda bezárással kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megérti a 

bezárást, hiszen a lakosság nem vigyáz rá, meg van rongálva. 

 

Bálint Istvánné tájékoztatja a lakosokat az uszoda bezárásának tényleges okairól. Elmondja, 

hogy az elszabadult energiaáraknak köszönhetően 13,6 szoros szorzóval az éves gázszámlája 

az uszodának 130 millió forint lett volna a korábbi 10 millióhoz képest és ehhez hozzájött volna 

még a villamos energia. Az elmúlt időszakban konkrétan a tavalyi évben 132 millió forintba 

került az önkormányzatnak az uszoda éves működése. Ebből 31 millió forintot termelt meg az 

uszoda. Tehát a város az energiaár emelkedése előtt is átlagban 70 millió forintot beletett. Azért, 

mert azt szeretnék, hogy a bicskei gyerekek megtanuljanak úszni. A városnak szíve vágya volt, 

hogy legyen egy tanuszoda, ami 2008-ban átadásra is került. Úgy gondolja, hogy ezzel a 

bicskeiek nincsenek tisztában. Kaptak hideget meleget a bezárás miatt. Azért kellet az uszodát 

bezárni mert felelős városvezetőkén a testülettel végig kellett azt gondolniuk, hogy milyen 

mértékben tudják fenntartani azokat az intézményeiket, amik kötelező feladatellátás részei. Az 

uszoda az nem kötelező feladatellátási körbe tartozik, tehát nem mehet a terhére az óvoda 

működésnek az egészségügyi központ működésnek és minden egyéb olyannak, ami a kötelező 

feladatellátáshoz szükségeltetik. Bízik benne, ha az uszodát kitudják nyitni és újra üzemelni fog 

a bicskeiek kicsit máshogy fogják értékelni és jobban fognak rá vigyázni. 

 

Kovács Emma kérdezi hol lesz a Vincotech parkolóháza? 
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Bálint Istvánné válaszában elmondja, hogy az üzem területén belül épül az ott dolgozóknak. 

 

Kovács Emma kérdezi, hogy a lakosságnak nem épül parkolóhely a városban? 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy nem igazán van erre hely a belvárosban, de ha van ötlet erre 

azt szívesen veszik. Vizsgálják a lehetőséget most ott tartanak, hogy a Kossuth térnek az 

áttervezése, ha eljutnak odáig akkor ott fel fog szabadulni néhány hely. 

 

Kovács Emma kérdezi, hogy mi épül a Lidl mellett? 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy Jysk lakberendezési áruház. 

 

Kovács Emma kérdezi, hogy az árstopos árukat a Tescoban miért csak reggel rakják ki és ha 

hamar elfogy miért nem pótolják? 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a Tescot kell erről megkérdezni. Ő nem tud ebben segíteni, de 

ha megtudja tájékoztatja róla a kérdezőt. 

 

Komon Lászlóné a posta köz környéke és az OTP környéke is nagyon piszkos, szemetes. Kinek 

kell erről gondoskodni? 

 

Bálint Istvánné elmondja többször volt már lakossági bejelentés ezzel kapcsolatban. A BGSZ 

feladata, ki fogják terjeszteni figyelmüket jobban erre a részre. Az OTP területe az OTP-hez 

tartozik, de van egy élő szerződés köztük és a BGSZ között így ennek tisztántartásán akkor 

javítaniuk kell. 

 

Komon Lászlóné a másik, amit kérdezni szeretne, hogy lehetne-e telepíteni a városba városi 

WC-t? Amit mindenki használhatna. 

 

Bálint Istvánné van a Bicske Szíve Parkban, de sajnos tönkre teszik a lakosok. Ha a lakóknak 

ezzel kapcsolatban van ötletük, szívesen veszik. 

 

Komon Lászlóné szeretné, ha a városiaknak szánt információt az önkormányzat nem csak az 

interneten tenné meg, hiszen az idősebb generáció jobban szeretni a papírt. 

 

Bálint Istvánné megvizsgálják ennek a lehetőségét. A Bicskei Újsággal kapcsolatban 

elmondja, hogy 500 példány nyomtatásáról döntött a testület az eddigi 4200 példány helyett. 

Ezt az 500 példányt a város különböző pontjain helyezték el és online lehet még az újságot 

megtekinteni, ezzel is próbálnak spórolni. 

 

Czimbal Tiborné kérdezi, hogy a Bicskei Újság lehetne-e több példányszámban, akár 

gyengébb minőségben. 

 

Bálint Istvánné képviselő-testületi döntés értelmében lettek kevesebb példányszámban az 

újságok. Azt gondolja egyelőre elég lesz a városban. Kérdezi, hogy ha gyengébb minőségű 

papírra nyomják akkor mennyit nyomtassanak? 

 

Czimbal Tiborné azt gondolja fele annyi. Adjanak minden második háztartásnak. 
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Bálint Istvánné befogadták a jelzést, majd képviselőtársakkal látják, hogy alakul az élet és 

visszatérnek a kérdésre, hogy mit tudnak tenni ezzel kapcsolatban. 

 

Czimbal Tiborné kérdezi, hogy lesznek-e az utcákba utcanév táblák? 

 

Bálint Istvánné a válasz megadására SoósAttila kollégát kéri fel. 

 

Soós Attila igen lesz. 

 

Czimbal Tiborné elmondja, hogy továbbá probléma van a vízelvezető árokkal a Rózsa utcában 

az óvoda melletti árokban. 

Következő az Apponyi utcai járdákkal kapcsolatos probléma, hogy az ott lakók egyáltalán nem 

törődnek a járdák gazolásával, tisztán tartásával. Van, ahol nem látszik a térkő annyira gazos. 

Ezzel kapcsolatban az a kérése, hogy menjen el egyszer Balázs Péter képviselő és mérje fel, 

hogy mennyire igaza van és dobjon be csak egy cetlit a postaládákba, hogy tartsa tisztán 

mindenki a maga járdáját. Továbbá kéri a képviselőt, hogy tájékoztassa a lakosságot, ha 

lakossági fórumot tart, mert nem tudnak róla. Nem kéri, hogy borítékos levelet dobjon be, de 

egy kis cetlit bedobhatna a postaládába.  

 

Balázs Péter képviselő elmondja, hogy augusztusban volt fogadóórája. 

 

Czimbal Tiborné kérdezi hányan voltak? 

 

Balázs Péter elmondja, hogy 8-10 fő. 

 

Czimbal Tiborné kérdezi, hogy hányan vannak a körzetében? Kb. 1000 fő. Nem azért vannak 

kevesen mert nem érdekli az embereket, hanem azért, mert nem tudnak róla. 

 

Egy másik nagy problémája, hogy a zöldhulladélszállítás tájékoztatójában látja, hogy 

megkurtították az előző évhez képest. A méterszer 50 cm átmérőjű kévéket lehetett kirakni 

eddig. Ez most már csak 70 cm lesz, ezáltal kevesebbet tudnak kihelyezni. A mostani 

tájékoztatóban nincs benne az, hogy a zöldhulladék szállítási hónapokban minden hónap első 

hétfőjén díjmentesen ki lehet vinni a zöldhulladékot a depóba. Miért nem lehet kivinni a 

zöldhulladékot? Nem csökkenteni kéne, ha nem inkább növelni ennek a lehetőségét. 

 

Bálint Istvánné válaszában elmondja, hogy Tölgyesi Balázs, a Zöld Bicske vezetőjét kéri majd 

írásbeli válaszra. 

 

Czimbal Tiborné miért nincsenek benne a Bicskei Újságban a hivatali telefonszámok? 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja a polgármesteri hivatal telefonszámát. 

 

Czimbal Tiborné kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy a városban, ha valami elromlik, pl. 

tető, akkor jöjjön egy szakember azonnal és megjavítsa? A város alkalmazásában? 

 

Bálint Istvánné: sajnos óriási szakemberhiánnyal küzd a város, nincs lehetőség erre. 

 

Medvei Ida szél esetén gyakran nincs az utcában közvilágítás. Be van jelentve mindig az EON-

nak olyankor 2-3 nap múlva mindig lett villany. 
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Bálint Istvánné megkéri Soós Attila kollégáját, hogy ennek majd járjon utána. 

 

Soós Attila minden esetben bejelentésre kerül a hiba. 

 

Schulmanné Szabó Gabriella mikor lehet tüzet gyújtani a telkeken? 

 

Bálint Istvánné egyáltalán nem lehet a rendelet szerint. Tűzoltóságot ki kell hívni, ha ilyen van 

és ők elindítják az eljárást. 

 

Horváth Bödör Zoltán elmondja több kérdése lenne: 

1. A parkolókkal kapcsolatban a felüljáró felé az iskola felöli oldalon nem lehetne esetleg 

parkolókat létesíteni?  

2. A Prohászka - Vörösmarty utca sarkán, ami előttük van parkoló nagyon rossz állapotban 

van, kéri, hogy aszfaltozzák le. 

3. A buszöblök nem jók, nehéz közlekedni, konkrétan ilyen a Kossuth utcai. Amikor megáll 

egy busz a saját sávját se látja be az autós. 

4. Körforgalom építése a József Attila iskolánál a templom és az iskola között, illetve a Kossuth 

utca és a Szent I. utca kereszteződésében esetleg lehetséges lenne e két kisebb körforgalmat 

létesíteni mert nagyon beláthatatlan a kereszteződés? 

5. Esetleg még a Bogya K, Prohászka, Vörösmarty utca kereszteződésében is jó lenne egy 

körforgalom építése, ami a gyalogos közlekedésen is sokat segítene. 

6. Átadva az új út Csákvár felé. Felcsúti körforgalom felől Bicske irányába mikor lesz új 

útszakasz? 

7. Örömmel vette, hogy a kisállomás épülete megszépült. De kellene egy jó megoldás a 

jegykiadásra, nem jó szerinte a bódéból árusítás. Kellene oda egy épület, esetleg a régi 

épületet „átvarázsolni”, mégis komfortosabb lenne. 

8. A patak felé sétálva az Árpád utcán a pecások a patak partján szemetet hagynak, kellene 

ezzel a kérdéssel foglalkozni. 

9. Van a református temetőben egy óriási fa, invazív faj, rengeteg új hajtással, nem tudják 

kezelni, ki kellene vágni. Hova forduljon? 

 

Bálint Istvánné: Utolsó kérdésével a református Egyházhoz kellene ezzel a problémával 

fordulni. A kérdéseire 15 napon belül kap választ. 

 

Kovács Emma kuka kérdés a problémája, írt már a szolgáltatónak is, mert neki két havonta 

van egy kis szemete, nem lehetne csak 30 l-es kukája? 

 

Bálint Istvánné a közmeghallgatás végén tájékoztatja a lehetőségekről. 

 

Szabó László kérdezi a jegyzőt, hogy kinek a kötelezettsége, hogy, a háza előtt rendet tartson? 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy természetesen az ott lakó kötelezettsége, amely 

jogszabályban le van fektetve. A beláthatatlan kereszteződéseket a BGSZ szokta kezelni amikor 

beérkezik a jelzés. 

 

Szabó László kérdése jegyző úrhoz, hogy az út széléig ugye, hogy az ott lakó kötelessége 

rendben tartani a portát? Mert azt mondják a lakók, hogy azért fizetnek adó, hogy tartsa karban 

az önkormányzat. 
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Fritz Gábor elmondja, hogy mint ahogy az állam úgy a helyi önkormányzat redisztribúciós 

szerepét sem szokták megkérdőjelezni. Tehát az, hogy a helyi adó mire megy el arra az itt 

látható társaság, a képviselő-testület dönt, ez ilyen módon működik. A köztisztasági 

rendeletben a hatáskör címzettje nem a jegyző. Sajnos megváltozott a szabálysértési törvény és 

szabálysértési tényállást csak törvény állapíthat meg, tehát nagyon nehézkessé vált a helyi 

rendeletnek a végrehajtása. 

 

Bálint Istvánné köszöni a megjelenteknek a kérdéseket, minden jelzést mert úgy gondolja 

ezekből tudnak építkezni. Áldott békés boldog ünnepet kíván mindenkinek a közmeghallgatást 

17.30 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 

 


