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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:  2022. június 17. (péntek) 10.00 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 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő távol (igazoltan) 

Molnár Dániel képviselő távol (igazoltan) 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

 

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Druzsin Lászó műszaki iroda vezetője 

Schulman Izabella ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

Takács József Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatója 

Nagy Attila  Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

Szabó Attila Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

ügyvezetője 

 

Bálint Istvánné polgármester tisztelettel köszönt mindenkit a képviselő-testület 2022. június 

17. napi rendkívüli, nyilvános ülésén. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése 

szabályszerűen került összehívásra és 10 fővel határozatképes. Dr. Bourgla Ossamah és Molnár 

Dániel képviselőtársak jelezték, hogy nem fognak tudni részt venni a testületi ülésen. A 

képviselő-testületi ülést megnyitja és a kiküldött napirendi pontokra tesz fel szavazást. Aki 

ezzel egyetért az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2022. (VI.17.) HATÁROZATA 

 

A 2022. június 17. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. június 17. napi rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. 6. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A bicskei 0238/3 és 0238/4 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos 

településrendezési eljárás partnerségi szakaszának lezárásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A bicskei 0117/27, 0117/28, 0117/4 hrsz-ú, valamint a 0117/8, 0117/7, 0117/6, 

0117/10, 0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14 hrsz-ú ingatlanok kiemelt 

fejlesztésével kapcsolatos településrendezési eljárás partnerségi szakaszának 

lezárásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. A bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 hrsz-ú 

ingatlanok kiemelt fejlesztésével kapcsolatos településrendezési eljárás partnerségi 

szakaszának lezárásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő: 2022. június 17. 

Felelős:     polgármester 

 

 

1. Napirendi pont: 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási 

szerződés módosításáról 

(95. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy amint az mindenki előtt ismert Vilinovszki doktor úr a 4. 

számú háziorvosi körzet háziorvosa Csabdin is teljesít háziorvosi tevékenységet. Doktor úr 

kérelmet nyújtott be a feladatellátási szerződésének rendelési időre vonatkozó módosítására 

tekintettel arra, hogy praxisközösségi tevékenységet folytat. A képviselő-testület több, mint két 

évtizeddel ezelőtt kötött együttműködési megállapodásban Csabdi község önkormányzatával 
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közös házi-orvosi körzet kialakítására vonatkozóan, ezért az új, doktor úr kérelmének és a 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően ezt a szerződést mind két település képviselő-

testületének tárgyalnia kell, ezek után lehetséges az új szerződés megkötése. Az előterjesztést 

nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, aki a 

határozati javaslattal egyet ért, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2022. (VI.17.) HATÁROZATA 

 

4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 4. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében 

 

1.) helyt ad Dr. Vilinovszki Róbert kérelmének, a feladat-ellátási szerződést megújítja és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja a ROVIL Bt-vel, mint Vállalkozóval, 

illetve a képviseletében eljáró Dr. Vilinovszki Róbert felnőtt háziorvosi alapellátást 

személyesen biztosító háziorvossal, mint szerződő felekkel a Bicske 4. számú felnőtt 

háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan, területi ellátási kötelezettséggel, a határozat 

melléklete szerinti tartalommal, 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a megújított, módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt feladat-ellátási szerződés aláírására, 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a Bicske 4. számú felnőtt háziorvosi körzetben az 

egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges 

valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést 

engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, 

hiánypótlásainak, illetve a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Kormányrendelet 

változásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 
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2. Napirendi pont: 6. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási 

szerződés módosításáról 

(98. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy ugyan az a helyzet a feladat-ellátási szerződésre vonatkozóan, 

mint az előbb elmondottak. A 6. számú körzet háziorvosa Dr. Kovács György. 

Önkormányzatuk Óbarok község önkormányzatával közös háziorvosi körzet kialakítására 

vállalt kötelezettséget, ezért a szerződés módosítást Óbarok község önkormányzat képviselő-

testületének is jóvá kell hagynia. 

Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát 

jelentkezőt. Aki a határozati javaslattal egyetért az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2022. (VI.17.) HATÁROZATA 

 

6. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 

módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 6. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében 

 

1.) helyt ad Dr. Kovács György kérelmének és a feladat-ellátási szerződés rendelési 

időre vonatkozó 4. pontját a kérelemnek megfelelő tartalommal módosítja, 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 1.) pont szerinti 

módosítására és aláírására, 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a Bicske 6. számú felnőtt háziorvosi körzetben az 

egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges 

valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést 

engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, 

hiánypótlásainak, illetve a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Kormányrendelet 

változásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 
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3. Napirendi pont: A bicskei 0238/3 és 0238/4 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésével 

kapcsolatos településrendezési eljárás partnerségi szakaszának lezárásáról 

(102. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné ismerteti a képviselőkkel, hogy az előző rendes képviselő-testületi ülésen 

tárgyalták ezeket a projekteket. Történetesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Gerecse 

House és a WNT projekt Kft. és a Bicskei Torna Club Lajthaházat érintő építésével kapcsolatos 

kérelmeket. Mindhárom esetben a partnerségi egyeztetést a vonatkozó jogszabálynak 

megfelelően lefolytatták, javaslat nem érkezett a tervdokumentációval kapcsolatban. 

Tekintettel arra, hogy nincs észrevétel, arra kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a 

határozati javaslatot. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a 

vitát. Nem lát jelentkezőt, arra kéri képviselőtársakat, aki a határozati javaslattal egyetért az 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2022. (VI.17.) HATÁROZATA 

 

A bicskei 0238/3 és 0238/4 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos 

településrendezési eljárás partnerségi szakaszának lezárásáról 

 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2022. (V. 03.) határozata 

alapján megindított településrendezési eszközök módosításai eljárásában a partnerségi 

egyeztetést – észrevétel és egyéb javaslat nélkül, a megbízott településtervező által 

elkészített véleményezési tervdokumentációt jóváhagyva – lezárja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervdokumentációt az illetékes állami 

főépítészhez benyújtsa, kezdeményezze az eljárás végső szakmai véleményezési 

szakaszának lefolytatását. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 
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4. Napirendi pont: A bicskei 0117/27, 0117/28, 0117/4 hrsz-ú, valamint a 0117/8, 0117/7, 

0117/6, 0117/10, 0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14 hrsz-ú ingatlanok kiemelt 

fejlesztésével kapcsolatos településrendezési eljárás partnerségi szakaszának 

lezárásáról 

(103. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, ahogyan az előző napirendnél már említette a Gerecse House Kft. 

és a WNT projekt Kft. településrendezési ügyében kell dönteniük. Az előterjesztést nem 

tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri, aki a határozati 

javaslattal egyetért az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2022. (VI.17.) HATÁROZATA 

 

A bicskei 0117/27, 0117/28, 0117/4 hrsz-ú, valamint a 0117/8, 0117/7, 0117/6, 0117/10, 

0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztésével kapcsolatos 

településrendezési eljárás partnerségi szakaszának lezárásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2022. (V. 03.) határozata 

alapján megindított településrendezési eszközök módosításai eljárásában a partnerségi 

egyeztetést – észrevétel és egyéb javaslat nélkül, a megbízott településtervező által 

elkészített véleményezési tervdokumentációt jóváhagyva – lezárja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervdokumentációt az illetékes állami 

főépítészhez benyújtsa, kezdeményezze az eljárás végső szakmai véleményezési 

szakaszának lefolytatását. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 
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5. Napirendi pont: A bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 

hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztésével kapcsolatos településrendezési eljárás 

partnerségi szakaszának lezárásáról 

(104. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy ez az előterjesztés szól a korábban már említett Lajthaház 

építéséről és fejlesztéséről. Az előterjesztés nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett 

a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt, kéri, aki a határozati javaslatot 

elfogadja az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2022. (VI.17.) HATÁROZATA 

 

A bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 hrsz-ú ingatlanok 

kiemelt fejlesztésével kapcsolatos településrendezési eljárás partnerségi szakaszának 

lezárásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2022. (V. 03.) határozata 

alapján megindított településrendezési eszközök módosításai eljárásában a partnerségi 

egyeztetést – észrevétel és egyéb javaslat nélkül, a megbízott településtervező által 

elkészített véleményezési tervdokumentációt jóváhagyva – lezárja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervdokumentációt az illetékes állami 

főépítészhez benyújtsa, kezdeményezze az eljárás végső szakmai véleményezési 

szakaszának lefolytatását. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

Bálint Istvánné köszöni a hatékony és gyors munkát a testületi ülés végére értek. A nyári 

szünet előtt, még közel két hét múlva ismét találkoznak a soron következő rendes testületi 

ülésen. Addig is jó munkát és szép napot kíván az ülést 10 óra 7 perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


