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JEGYZŐKÖNYV 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendes, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2022. május 27. (péntek) 10 óra 15 perc 

 

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 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

 

Németh Tibor képviselő         igazoltan távol 

 

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 

Schulman Izabella ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

Marsal Szilvia média referens 

Szabó Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal 

hivatalvezetője 

Dr. Tasnádi Márta DrTM’67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft. könyvvizsgáló 

Holczmann Gyuláné Ellenőrzési és Kontrolling Bt. ügyvezető, belsőellenőr 

Takács József Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatója 

Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője 

Patkóné Bátori Erzsébet Bicske Városi Óvoda vezető helyettes 

Nagy Attila  Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

Szabó Ágnes 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ igazgatója 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. igazgatója 

Szoboszlai Enikő 
Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági 

igazgatója 
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Bálint Istvánné sok szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit a 2022. május 27. napi rendes 

nyilvános testületi ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése szabályszerűen került 

összehívásra és 11 fővel határozatképesek. Németh Tibor jelezte, hogy akadályoztatás okán 

nem tud részt venni. Megnyitja az ülést és a kiküldött napirendeket teszi fel szavazásra, aki 

ezzel egyetért, 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 

78/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

A 2022. május 27. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. május 27. napi rendes, nyilvános 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak eseményeiről 

(90. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

(55. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Beszámoló Bicske város tűzvédelmi helyzetéről 

(84. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Beszámoló a Bicske Központi Orvosi Ügyelet 2021. évi működéséről 

(78. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

(72. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Bicske Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzés működéséről 

(71. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 
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7. Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

(73. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. A 2021. évi zárszámadás megalkotásáról 

(74. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról 

(75. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. A „Bicske, tűzoltóság energetikai felújítása” elnevezésű kivitelezési munkákra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről 

(79. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. A Bicske 0105/33 és 0105/34 hrsz-ú földrészleteket érintően tervezett 11,5 MWA 

teljesítményű naperőmű kialakításának támogatásáról 

(81. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

12. Lakóingatlan adásvételéről 

(88. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

13. Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2021. évi ellátásáról 

(87. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

14. A 2022. évi pedagógusnapi rendezvényről 

(61. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

15. Semmelweis-nap előkészítéséről 

(51. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

16. Képviselői bejelentések 

 

 

Határidő: 2022. május 27. 

Felelős:     polgármester 
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1. Napirendi pont: A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak eseményeiről 

(90. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné az előterjesztést nem tárgyalta bizottság megnyitja a napirend felett a vitát. 

Megadja a kérdezés lehetőségét a képviselőtársainak. 

 

Balázs Péter a 39. ponttal a nagyállomással kapcsolatban kért részletesebb tájékoztatást.  

 

Dr. Bourgla Ossamah a 31. ponttal a menekülttábor kapcsán kér felvilágosítást. 

 

Bálint Istvánné egyéb kérdés hiányában részletes tájékoztatást ad a 31. és 39. pont szerinti 

ügyekkel kapcsolatban. 

 

31. Egyeztetés Dienes Ákossal és Nagy Ferenccel Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

munkatársaival a volt Befogadó Állomás hasznosítása kapcsán 

 

Az előző testületi ülésen tárgyalták az engedélyezés kapcsán a menekülttáborral kapcsolatos 

előterjesztést. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megkapta a menekülttábor területét és itt egy 

egészségügyi központot, egy orvos logisztikai- és gyógyszer elosztó központot szeretne 

létrehozni és ezt előzte meg. Ekkor mutatták be ennek a beruházásnak a meneteit az 

elképzeléseit.  

 

39. Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 

kialakítása, a pályaudvar és a közösségi közlekedés fejlesztése, kapcsolódó létesítményeik 

kivitelezése és tervezése kapcsán online egyeztetés 

 

Soós Attila kollégája képviseli ezt a projektet. Folyamatos az egyeztetés a NIF-el és a MÁV-

val, mindig az adott problémák mentén próbálják a bicskeiek érdekeit képviselni, hogy ez a 

későbbiekben majd egy jól használható parkoló és egy jól használható pályaudvar legyen. Nincs 

konkrétum, ez a szokásos periodikus egyeztetés a projekttel kapcsolatban, mindig van egy újabb 

felvetés, problematika, amit át kell beszélni. 

 

Arra kéri a képviselőtársakat, aki a beszámolót elfogadja 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 

79/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

 

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámoló a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 

Határidő:  2022. május 27. 

Felelős:  polgármester 

 

 

2. Napirendi pont: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

(55. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, megnyitja 

a napirend felett a vitát. Nincs kérdés észrevétel, ezért kéri, aki a beszámolót elfogadja, 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 

80/2022. (V.27.) 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:  2022. május 27. 

Felelős:  polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: Beszámoló Bicske város tűzvédelmi helyzetéről 

(84. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné jogszabályi kötelezettség alapján a hivatásos tűzoltóság a működési területén 

található települési önkormányzat képviselő-testületének beszámol a település tűzvédelmi 

helyzetéről. A Tatabányai Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka a kötelezettségének eleget tett. 

Az ülés előtt Muzslai László tűzoltóparancsnok úr jelezte, hogy sajnos mégsem tud eljönni az 

ülésre egy sérülése okán. Arra kéri képviselőtársait, amennyiben elfogadják a beszámolót, 

akkor támogassák. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, megnyitja a napirend felett a vitát. 

Nem lát jelentkezőt, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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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 

81/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló Bicske város tűzvédelmi helyzetéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Bicske tűzvédelmi helyzetéről, 

a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 

beszámolóját elfogadja.  

 

Határidő:  2022. május 27. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4. Napirendi pont: Beszámoló a Bicske Központi Orvosi Ügyelet 2021. évi működéséről 

(78. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Kft. látja el az orvosi ügyeleti 

feladatokat Bicskén és a járásban. Dr. Kiss Zoltán a szakmai igazgató benyújtotta a képviselő-

testületnek a csatolt melléklet szerinti beszámolóját. Az előterjesztést a Humánerőforrások 

Bizottság tárgyalta, kéri elnök asszony tájékoztatását. 

 

Sulyokné Guba Judit a bizottság 3 igennel támogatta a beszámolót. 

 

Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát 

jelentkezőt, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, 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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló a Bicske Központi Orvosi Ügyelet 2021. évi működéséről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóját a Bicske Központi Orvosi Ügyelet  

2021. évi működéséről a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint fogadja el. 

 

Határidő: 2022. május 27. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékeltét képezi. 

 

 

5. Napirendi pont: Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

(72. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné ismerteti az előterjesztést, miszerint a zárszámadással egyidejűleg szükséges 

dönteni az önkormányzat vagyonállapotáról. A kollégák a határozati javaslat melléklete szerint, 

az ASP gazdálkodási szakrendszer adataira támaszkodva elkészítették önkormányzat 2021. évi 

vagyonállapotáról készült vagyonkimutatását. Örömmel tájékoztatja képviselőtársait, hogy az 

önkormányzati vagyon jelentősen gyarapodott, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett 

eszközök 8,97 %-kal, a tárgyi eszközök 9,35 %-kal, az ingatlanok és a hozzá kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 19,08 %-kal növekedtek. Az előterjesztést tárgyalta a Gazdálkodási 

Bizottság. Kéri elnök urat tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről. 

 

Bárányos József a bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, aki a határozati 

javaslatot támogatja, 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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának 2021. évi 

vagyonállapotáról készült vagyonkimutatását a határozat elválaszthatatlan részét képező 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő:  2022. 05. 27. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzés működéséről 

(71. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné ahogy minden évben, úgy 2021. évben is elfogulatlan és pártatlan külső 

szolgáltató igénybevételével biztosította a jegyző a belső ellenőrzési feladatok ellátását. A belső 

ellenőrzés a 2021. évről elkészítette beszámolóját. Tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy a 

belső ellenőrzés megállapította, hogy Bicske Város Önkormányzata és a nemzetiségi 

önkormányzatok működésében nincs súlyos hiba. A működést érintő apró szabályozottsági 

korrekciókat a nemzetségi önkormányzatok elnökei és a jegyző elvégezte. Köszönti Holczman 

Gyuláné belső ellenőrt, kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni a beszámolójához. 

 

Holczmann Gyuláné tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, polgármester asszonyt és 

jegyző urat. 2020-tól az Ellenőrzési és Kontrolling Bt. ügyvezetőjeként látja el a belső 

ellenőrzési feladatokat. 26 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik önkormányzatok, gazdasági 

társaságok ellenőrzésére vonatkozóan. Igyekszik ezek után is a munkájával tapasztalatával, 

tanácsadásával tovább segíteni az önkormányzat munkáját, hogy továbbra is kiemelt helyet 

kapjanak az ÁSZ-nál. A 2021-es évben nagyon jó minősítést kapott az önkormányzat, amit 

nagy szeretettel és tisztelettel köszön jegyző úrnak és a pénzügyi iroda munkatársainak, mert 

az elsődleges feladatellátása hozzájuk kapcsolódik. A beszámolója úgy érzi teljeskörű, 

bemutatásra került, hogy milyen feladatok kerültek elvégzésre, független attól, hogy a covid 

nem tette lehetővé a személyes kapcsolattartást, igyekeztek elektronikus úton megoldani, ami 

pedig igényelte a személyes egyeztetést arra megtalálták a módot. Nagyon szépen köszöni a 

bizalmukat, egyebekkel nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. 

 

Bálint Istvánné az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, megnyitja a napirend felett a vitát, 

képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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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 

84/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzés működéséről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2021. évi belső 

ellenőrzésének működéséről szóló beszámolót a mellékleteivel együtt jóváhagyja. 
 

 

Határidő:  2022. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

7. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

(73. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy sokszor beszélt már a képviselőtársaknak a koronavírus 

járvány okozta gazdálkodásukat érintő kihívásokról. Ennek keretében az önkormányzati 

fenntartású költségvetési intézmények vezetőit arra kérte, hogy a lehető legtakarékosabb 

gazdálkodást folytassák, az elhalasztható kiadásokat időzítsék későbbre és minden bruttó 

100.000,- Ft feletti kötelezettségvállalásról egyeztessenek vele. Az intézményvezetők a 

kérésének maradéktalanul eleget tettek. Az elmondottak miatt az intézmény finanszírozás 

összege csökkent, ezért szükséges az előirányzat módosítása a rendelettervezet szerint. 

Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Kéri elnök urat tájékoztassa a testületet a 

bizottság véleményéről. 

 

Bárányos József a bizottság 4 igennel elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. 

 

Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát 

jelentkezőt, kéri, aki a rendelet módosítással egyetért, 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: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet 

hozta: 

 



10 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati 

rendelete 

Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

8. Napirendi pont: A 2021. évi zárszámadás megalkotásáról 

(74. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné képviselőtársak előtt ismert, hogy a zárszámadási rendelet az előző évi 

költségvetési rendelet végrehajtásáról szól. Nincs ez másképp a 2021. évi rendelettervezet 

tekintetében sem. A bevételek nagyon kedvezően alakultak, 99,74 %-ban teljesültek. Ez 

6.839.784.417,- Ft realizálódott bevételt jelent. Mind a működési, mind a felhalmozási 

finanszírozási kiadásaik kedvezően alakultak. Az önkormányzatnak nincs hitelhez kapcsolódó 

fizetési kötelezettsége. A kiadások 65,53 %-ban teljesültek. Ennek oka részben a 2021. évi 

költségvetési rendelet módosításáról szóló napirendnél ismertetett takarékos gazdálkodás, 

részben a folyamatban lévő pályázatok, amelyeknél még nem realizálódott minden kiadás, 

részben, hogy az önkormányzatot is érintik a világban zajló negatív folyamatok például a 

koronavírus vagy az Ukrajnában zajló háború, ezért a tartalékolás úgy gondolja, hogy nagyon 

is indokolt. Az előterjesztést tárgyalta a Gazdálkodási Bizottság. Kéri elnök urat ismertesse a 

testületet a bizottság véleményéről. 

 

Bárányos József nagyra értékelte a bizottság a bevételek teljesítését, ugyanakkor tudomásul 

veszik a kiadásoknak a csökkentését. A bizottság 4 igen szavazattal kéri a testületet, hogy 

támogassák az előterjesztést. 

 

Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát 

jelentkezőt, kéri, aki a rendelet-tervezettel egyetért, 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: 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati 

rendelete 

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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9. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 

módosításáról 

(75. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné A 2022. évi költségvetési rendelet módosítását az országgyűlési választás és 

népszavazásra kapott állami támogatás, a népszámlálásra kapott állami támogatás, a tűzoltóság 

energetikai korszerűsítése pályázat és a pénzmaradvány módosítása indokolja. Az előterjesztést 

szintén a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Kéri elnök urat, tájékoztassa a testületet a bizottság 

véleményéről. 

 

Bárányos József a bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát 

jelentkezőt. Aki a rendelet módosítással egyetért, 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: 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati 

rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

10. Napirendi pont: A „Bicske, tűzoltóság energetikai felújítása” elnevezésű kivitelezési 

munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről 

(79. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné képviselőtársak előtt ismert, hiszen többször volt már előttük a bicskei 

tűzoltóság energetikai felújítására irányuló pályázatuk, amely során a közbeszerzési eljárás az 

eredményhirdetés szakaszába érkezett. A nyertes ajánlattevő a Bírálóbizottság javaslata alapján 

a GNR Építő Kft. Kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg a döntését a határozati javaslat 

szerint. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Molnár Dániel köszöni a szót. Örömteli dolog, hogy energetikai felújításra tud költeni az 

önkormányzat, azonban az előterjesztést megvizsgálva azt vette észre, hogy a Bírálóbizottság 

nem felel meg a közbeszerzési szabályzatban szereplő 4 fős bizottságnak. Mi ennek az oka és 

jelent-e bármilyen jogi akadályt annak, hogy az itt elfogadott határozat az a későbbiekben ne 

kerüljön felülvizsgálatra. 

 



12 

Fritz Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szakértővel vannak szerződéses viszonyba, ez a 

szakértő felelősségi körébe tartozik, aki nem jelezte, hogy ez problémát okozna, így jogosan 

abba a hiszemben vannak, hogy ez nem fog problémát okozni és nem akadályozza meg a 

képviselő-testületet a döntéshozatalban. 

 

Molnár Dániel kérdezi, hogy ami az előbb elhangzott azt jelenti, hogy ami rendeletet alkottak 

az nem kell maradéktalanul betartásra kerüljön. Tehát nem okoz problémát, hogy az általuk 

megalkotott rendeletben 4 fős bizottságot írnak elő saját maguknak. 

 

Fritz Gábor örül neki, hogy képviselő úr úgy gondolja, hogy a képviselő-testület a jogforrási, 

hierarchia magasabb szintjén található jogforrás megalkotására is képes, ugyanis a 

közbeszerzésekről törvény van, a képviselő-testület nem alkothat rendeletet a szabályozási 

tárgykörben. Szabályzat van, ami nem jogforrás. Ha az ezzel foglalkozó szerződéses 

jogviszonyban álló szakértő partner nem jelzett problémát, akkor ezt képviselő úr se tegye, ezt 

fogadják el. 

Bálint Istvánné nem lát más jelentkezőt, mivel név szerinti szavazás szükséges átadja jegyző 

úrnak a szót. 

Fritz Gábor tájékoztatja a képviselőket a szavazás módjáról, miszerint szavazni a nevük 

elhangzása után hangos jól érthető igen, nem és tartózkodom kifejezéssel lehet. 

Felolvassa a jelenlévő képviselők neveit. 

 

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

egyhangúlag igennel szavazott. 

 

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. Bourgla 

Ossamah 

 

igen 

Bálint Istvánné igen 
Dr. Lovasné Báder 

Katalin 
igen 

Bárányos József igen 
Horváth János 

Koppány 
igen 

Börcs Antal igen Molnár Dániel igen 

Csonka István igen 
Sulyokné Guba  

Judit 
igen 

Csörgöl Ákos igen   
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

A „Bicske, tűzoltóság energetikai felújítása” elnevezésű kivitelezési munkákra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. a „Bicske, tűzoltóság energetikai felújítása” tárgyában megindított közbeszerzési 

eljárást (EKR azonosító: EKR000386722022) eredményesnek nyilvánítja, 

2. a GNR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (2091 Etyek Kócsag Utca 78.) ajánlattevő 

ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

3. a Novoterm-96 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1188 Budapest, Címer u. 

10.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

4. az eljárás nyertesének a GNR Építő Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli meg, nettó 

76.523.131 Ft + ÁFA ajánlati árral, 

5. felhatalmazza a polgármestert a 4. pont szerinti nyertes ajánlattevővel való vállalkozási 

szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: 2022. július 15. 

Felelős: polgármester 

 

Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

11. Napirendi pont: A Bicske 0105/33 és 0105/34 hrsz-ú földrészleteket érintően tervezett 

11,5 MWA teljesítményű naperőmű kialakításának támogatásáról 

(81. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné tavaly novemberben döntött a testület arról, hogy az ABOWIND HUNGARY 

Kft. 11,5 MWA teljesítményű naperőmű létesítése céljából a térségi területfelhasználási 

engedélyezési eljárás megindítását a 0105/34 hrsz-ú ingatlanon támogatja. A Fejér Megyei 

Kormányhivatal termőföld végleges más célú hasznosítása iránt benyújtott kérelmet 

elutasította, a termőföld jó minőségére hivatkozással. A Kft.-nek az eredeti helyrajzi számtól 

eltérően újabb helyszínt kellett keresni, hogy megtudja valósítani a beruházást. Az előterjesztést 

a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta. Kéri elnök urat, tájékoztassa a testületet 

a bizottság véleményéről. 

 

Börcs Antal a bizottság 4 igennel támogatta a javaslatot. 

 

Fritz Gábor mielőtt dönt a testület, kéri vegyék figyelembe, hogy a határozati javaslat 3. 

pontjában a korrekt helyrajziszám a 0105/33 a 0150/33 helyett. Kéri ilyen formában történjen 

a döntéshozatal. 

 

Bálint Istvánné jegyző úr módosításával teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. Aki ezzel 

a módosítással eltudja fogadni, jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő 
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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 

86/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

A Bicske 0105/33 és 0105/34 hrsz-ú földrészleteket érintően tervezett 11,5 MWA 

teljesítményű naperőmű kialakításának támogatásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

 

1. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. § (4b) 

bekezdése alapján az ABO WIND Hungary Kft. által a Bicske, 0105/33 és 0105/34 hrsz-ú 

földrészleteket érintően tervezett 11,5 MWA teljesítményű naperőmű létesítéséhez 

kapcsolódó térségi terület-felhasználási engedély kérelem benyújtását támogatja és 

megerősíti, 

2. az 1. pont szerinti tervezési feladatokkal a ColoLine Terv Kft. (7100 Szekszárd, Béri Balogh 

Ádám u. 75. 4. em. 13.) bízza meg, 

3. a bicskei 0113, 0112, 0105/33, valamint a 0105/34 ingatlanok területét kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítja, 

4. a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel 

megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

5. a 3-4. pont szerinti tervezési feladatokkal a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, 

Rába utca 22.) bízza meg, 

6. a településrendezési eszközök módosítása a környezetre várhatóan káros hatást nem 

gyakorol, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 

(I.11.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület előzetesen 

megállapítja, hogy külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás 

lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek, 

7. felhatalmazza a polgármestert az 1-6. pontok végrehajtása érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 

Határidő: 2022. augusztus 25. 

Felelős: polgármester 

 

 

12. Napirendi pont: Lakóingatlan adásvételéről 

(88. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné röviden ismerteti az előterjesztést. Továbbá elmondja, hogy a több évtizede 

tartó jogilag aggályos állapotot a tulajdonosokkal történt egyeztetést követően a terület 

önkormányzat általi megvásárlásával lehetne megoldani. A megvásárolt ingatlant az 

önkormányzat véderdőként tudja hasznosítani. Az előterjesztést tárgyalta a Gazdálkodási 

Bizottság. Kéri elnök urat, tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről. 
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Bárányos József a bizottság 4 igen szavazattal támogatja az adás-vétel lebonyolítását. 

 

Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Molnár Dániel szeretné, ha megerősítené polgármester asszony, hogy az önkormányzatnak az 

a terve ezzel a területtel, hogy ha saját terület lesz akkor megtartja a véderdőt és nem terveznek 

átsorolást vagy az erdőnek a ritkítását. Másrészt az előterjesztéshez csatolt ingatlanértékbecslés 

nem egy jó minőségben elvégzett munka, több tárgyi tévedés van benne. Fontos még kiemelni, 

hogy a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályban az szerepel, hogy 90 napnál nem lehet 

régebbi az értékbecslés, amikor az ingatlan a tulajdonukba kerül és ez annál régebbi. Kérdése, 

hogy okozhat-e törvényességi eljárást a későbbiekben. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy ha jól tudja időközben már megérkezett az ingatlanforgalmi 

szakértőnek a nyilatkozata az értékbecslés aktualizálásról, amely szerint nem változik meg az 

ár, ezért nem okozhat problémát. 

 

Bálint Istvánné köszöni és Molnár Dánielnek is az észrevételeket. Mindenkinek azt kívánja, 

hogy ilyen teherbírás és ilyen munkavégzés mellett csak ennyi hibát vétsen, mint amennyi 

ebben az előterjesztésben van. Kéri döntsenek a határozati javaslatról, aki támogatja, 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 

87/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

Lakóingatlan adásvételéről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Emmerlingné Köhler Marietta ingatlanforgalmi szakvéleménye alapján megvásárolja a 

bicskei 1893 hrsz-ú ingatlant. A vételi ajánlatot 2022. június 30. napjáig tartja fenn, 

2. az ingatlan vételárát bruttó 4.980.000,-Ft összegben határozza meg, 

3. az adásvétellel járó költségeket – ügyvéd, ingatlan-nyilvántartás – az önkormányzat 

viseli, 

4. a vételárra a 2022. évi költségvetési rendelet 31. melléklet II. sorának 2. pontjában 

biztosított összeg nyújt fedezetet, 

5. a megvásárolt ingatlant az adásvételt követően nem elidegenítésre kijelölt véderdőként 

hasznosítja, 

6. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és felkéri a jegyzőt, 

hogy a megvásárolt ingatlant az önkormányzat vagyonkataszterébe vegye 

nyilvántartásba, üzleti vagyonelemként. 
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Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

13. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2021. évi ellátásáról 

(87. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy az önkormányzatnak minden évben május 31. napjáig átfogó 

értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az értékelés 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó része a Kapcsolat Központ beszámolója 

alapján, az értékelés többi része a Bicskei Polgármesteri Hivatal adatai alapján készült. Megkéri 

elnök asszonyt tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről. 

 

Sulyokné Guba Judit a bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 

 

Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, aki a határozati 

javaslattal egyetért, 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 

88/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2021. évi ellátásáról 

 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról a mellékletek 

szerinti átfogó értékelést megtárgyalta, az abban foglaltakat jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület az értékelésről tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát. 

 

Határidő:  2022. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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14. Napirendi pont: A 2022. évi pedagógusnapi rendezvényről 

(61. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy 2022-ben is a hagyományokhoz híven köszöntő vacsora 

keretében köszönik meg a pedagógusok munkáját. Két napon kerül majd megrendezésre május 

31-én és június 1-jén este. Ezen a rendezvényen kerül átadásra az „Oktatás és 

Művelődésügyért” kitüntetés. Az előterjesztést tárgyalta a Humánerőforrások Bizottság. Kéri 

elnök asszonyt, tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottság 3 igennel támogatta a határozati javaslatot. 

 

Bálint Istvánné köszöni a tájékoztatást. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, 

kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, 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 

89/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

A 2022. évi pedagógusnapi rendezvényről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Pedagógusnap programját az alábbiak szerint fogadja el:  

 

• A köszöntés időpontja: 2022. május 31. (iskolák pedagógusai) 

2022. június 1. (óvodapedagógusok és Pedagógiai 

Szakszolgálat munkatársai) 

• A köszöntés helyszíne: Korona Étterem  

• A köszöntés programja: köszöntő vacsora 

 

2. a Pedagógusnapi költségekre a fedezetet Bicske Város Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében szereplő kiemelt állami, önkormányzati ünnepségek soron szereplő 

kiadások terhére keret jelleggel br. 500.000,- Ft összegben biztosítja.  

 

3. Javasolja, hogy a pedagógusnapi köszöntésre Bicske város valamennyi közoktatási 

intézményeiben dolgozó aktív korú és nyugdíjas pedagógus kapjon meghívást. 
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4.  

Határidő: 2022. június 5. 

Felelős: polgármester 

 

 

15. Napirendi pont: Semmelweis-nap előkészítéséről 

(51. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a város ugyanolyan fontossággal figyel oda az egészségügyi 

és szociális szférában dolgozó munkatársaira. Idén is szerencsére lehetőség van együtt lenni, 

beszélgetni és ünnepelni. Ennek a rendezvénynek a keretén belül kerül átadásra az 

„Egészségügyi és Szociális Díj” kitüntetés. Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság 

tárgyalta megkéri elnök asszonyt ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Sulyokné Guba Judit egyhangú igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot a bizottság. 

Egy módosítást javasolnak a képviselő-testületnek az időpontot illetően, mégpedig június 30. 

helyett június 23. lenne a megfelelő dátum. 

 

Bálint Istvánné megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt. Kéri, aki a bizottság 

javaslatával elfogadja a határozati javaslatot, 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 

90/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

2022. évi Semmelweis - nap előkészítéséről 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Semmelweis-nap programját az 

alábbiak szerint fogadja el:   

• Ünnepség időpontja: 2022. 06.23. 17:00 óra 

Ünnepség helyszíne: Korona Étterem (Pizzéria) 

• Ünnepség programja:  

Bicske város 2022. évi Egészségügyi és Szociális Díja kitüntetések átadása 

 

2. a Semmelweis-napi program költségeire Bicske Város Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében szereplő állami és önkormányzati rendezvények előirányzat terhére 

500.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel. 

 

Határidő:  2022. július 1. 

Felelős:  polgármester 
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16. Napirendi pont: Képviselői bejelentések 

 

Bálint Istvánné képviselőtársakat illeti meg a bejelentés lehetősége. 

 

Molnár Dániel veszélyes hulladék gyűjtéssel kapcsolatban szeretne beszélni. A tavalyi évben 

volt veszélyes hulladékgyűjtés azt mutatta, hogy nagy szükség lenne erre. Örülne, ha az 

önkormányzat tudna áldozni erre és meg tudná szervezni a veszélyes hulladék gyűjtést. 

Hosszabb távon gondolkodva örülne, ha megvalósulna egy hulladékudvar Bicskén vagy 

közvetlen környezetében, hiszen ez lenne az, ami hosszú távon megoldaná a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos problémákat. Továbbá megemlítené, hogy van egy hulladékválogatója 

Bicskének, ami még soha nem üzemelt amióta elkészült, ezzel kapcsolatban az érdekelné, hogy 

ez a beruházás a köz érdekében jött létre közpénzből és azt szeretné, ha ez minél hamarabb 

üzemelne az eredeti rendeltetésének megfelelően. Kéri polgármester asszonyt tájékoztassa erről 

a lakosságot és a képviselő-testületet. 

 

Bálint Istvánné veszélyes hulladék és a hulladék udvar tekintetében azt tudja mondani, hogy 

a lakosság érdekében nyitott kapukat dönget. A tavalyi esztendőben a veszélyes 

hulladékgyűjtés pontosan a koronavírus miatt meglátszódott, hogy két év kimaradt, mert több 

mint 10 millió forintjába került az önkormányzatnak. Az idei évre már szervezés alatt van. A 

Zöld Bicskét megkérték, hogy az őszi időszakban legyen, de az még kérdés, hogy hány 

helyszínen tartsák, hogyan fogják tudni megoldani. A hulladékudvar tekintetében volt egy 

lehetősége az önkormányzatnak, mégpedig az NHKV megkereste az önkormányzatot, hogy 

kíván-e élni azzal a lehetősséggel, hogy több településen megpróbálnak létrehozni 

hulladékudvart. Ez egy EU-s forrásból megvalósítandó pályázat és Bicske pályázott is és úgy 

néz ki, hogy benne is vannak a körben. A folyamatáról egyelőre nem kapott tájékoztatást, de ha 

minden jól megy akkor lesz hulladékudvara a városnak. A hulladékválogatóval kapcsolatban 

elmondottakkal abszolút egyetért. Szeretné elmondani, hogy ez nem a városé, hanem a Duna 

Vértes társulásé, aminek a Zöld Bicske révén tagja az önkormányzat. Úgy gondolja, hogy egy 

nagyon rosszul kezelt történet okán áll ez az egész beruházás elindítása, ami nem lett akkoriban 

kellő mértékben nagy komolysággal kezelve, hiszen 97% -os készültséggel készen van a 

hulladékválogató. Valamiért megálltak a folyamatok és lejárt az építési engedély. 

Természetesen keresik ennek a felelősét. Ha ezt újra elindítanák az rengeteg költség lenne és a 

már új előírások szerint biostabilizátor nélkül nem lehet megépíteni. A következő egyeztetés 

alkalmával rá fog kérdezni, hogy hol tart az ügy. Szeretné tudatosítani, hogy ez nem a város 

mulasztása és nem a városé a hulladékválogató. Itt egy olyan csúszás van, ami gondatlanságból 

alakult ki. 

Amennyiben nincs több kérdés a nyilvános ülést bezárja 10.54 órakor. Köszöni mindenkinek a 

közös munkát, megkéri, aki nem jogosult a zárt ülésen jelen lenni, hogy legyen kedves hagyja 

el termet. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


