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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. június 29. (szerda) 9.00 óra  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

 

Bálint Istvánné polgármester 

Bárányos József képviselő 

Börcs Antal képviselő 

Csonka István képviselő 

Csörgöl Ákos alpolgármester 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

 

Balázs Péter képviselő         igazoltan távol 

Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő         igazoltan távol 

Horváth János Koppány képviselő         igazoltan távol 

Molnár Dániel képviselő         igazoltan távol 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

 

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Setéth-Fazekas Hajnalka pénzügyi és költségvetési irodavezető helyettes 

Druzsin László műszaki irodavezető 

Schulman Izabella ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Szabó Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal 

hivatalvezető 

Dr. Balázs Sándor 

rendőr alezredes 

Bicske Városi Rendőrkapitányság kapitányság vezető 

Dóczi Lajos  

rendőr őrnagy  

Bicske Városi Rendőrkapitányság kapitányhelyettes 

Dr. Varga Eszter  

rendőr törzsőrmester 

Bicske Városi Rendőrkapitányság hivatalvezető 

Takács Tamás  

rendőrezredes 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági helyettes  

 

Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezető 

Tóth Erzsébet Bicske Városi Óvoda vezető helyettes 

Nagy Attila  Bicskei Gazdasági Szervezet igazgató 

Szabó Ágnes 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ igazgató 
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Bálint Istvánné polgármester tisztelettel köszönt mindenkit a 2022. június 29. napi rendes 

nyilvános testületi ülésen. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, négy 

képviselőtársuk igazoltan hiányzik így 8 fővel határozatképesek. Továbbá szeretettel köszönti 

a televízió előtt ülőket és a teremben jelenlévőket, valamint vendégeiket. Az ülést megnyitja a 

kiküldött napirendi pontokat teszi fel szavazásra. Kéri, aki egyetért, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

 

A 2022. június 29. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. június 29. napi rendes, nyilvános 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak eseményeiről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. Bicske Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2022. évi 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes közreműködői 

szerződés megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 
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8. A „Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése II” elnevezésű kivitelezési 

munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. A Bicske, 4209/83 hrsz elidegenítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. A halotthűtő üzemeltetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. Képviselői bejelentések 

 

 

Határidő: 2022. június 29. 

Felelős:     polgármester 

 

 

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

(108. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy pótanyagként kapták meg képviselőtársak az előterjesztést az 

ülés elején, ezért kapnak egy kis időt az áttanulmányozásra, amennyiben kérdésük van szívesen 

válaszol. 

 

A képviselők áttanulmányozzák a pótanyagként kiosztott előterjesztést. 

 

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

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő a 22-es, valamint a 23-as ponttal kapcsolatban kér 

tájékoztatást. 

Bálint Istvánné egyéb kérdés hiányában részletes tájékoztatást ad a 22-es és a 23-as pont 

szerinti ügyekkel kapcsolatban. 

 

22. Háziorvosi körzetbe jelentkező pályázó meghallgatása 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a háziorvosi praxis betöltésére egy 75 éves hölgy jelentkezett, 

aki nagyon szívesen vállal munkát és van benne affinitás. Voltak feltételek melyek mentén 

tudna jönni, de az elsődleges az a szolgálati lakás. Abban maradtak, hogy megvizsgálja az 

önkormányzat, hogy milyen lehetőségeket tud biztosítani, esetleg albérlet tekintetében, hiszen 

önkormányzati lakás szabad kapacitással most nem bír. Azt gondolja, hogy mindent meg kell 

tenniük annak érdekében, hogy a bicskeiek ellátása biztosított legyen.  

 

23. Szerződéskötés 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a „tetűgödör” mellett lévő telekről van szó, mely korábbi 

HÉSZ módosítás során olyan besorolást kapott, hogy a tulajdonosok a telküket nem tudták 

építési teleknek eladni. Ez a huzavona a módosítás óta megy az önkormányzat és család között. 

Korábbi testületi ülésen döntöttek arról, hogy a lassan két évtizede zajló vitát lezárják és 

megvásárolták ezt a telket, szóval a két tulajdonos jött szerződéskötésre. 
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Amennyiben nincs további kérdés, kéri, aki a beszámolót elfogadja, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak eseményeiről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a két ülés közötti 

időszak eseményeiről megismerte, azt elfogadja. 

 

Határidő:  2022. június 29. 

Felelős:  polgármester 

 

 

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

(107. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a korábbi zárt ülésen hozott döntésekről van szó. Az 

előterjesztést nem tárgyalta bizottság, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt, 

kéri, aki a beszámolót elfogadja, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott döntésekről szóló 

beszámolót megismerte, azt elfogadja. 
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Határidő:  2022. június 29. 

Felelős:  polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről 

(53. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitánynak 

évente beszámolási kötelezettsége van a települési önkormányzat képviselő-testülete felé. 

Rendőrkapitány úr a 2021. évről szóló beszámolóját benyújtotta. Nagy tisztelettel köszönti dr. 

Balázs Sándor rendőr alezredes urat a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjét, Dóczi Lajos rendőr 

őrnagy urat a kapitányúr helyettesét, Dr. Varga Eszter rendőr törzsőrmestert és Takács Tamás 

rendőr ezredest a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági helyettesét. Átadja a szót 

kapitány úrnak. 

 

dr. Balázs Sándor rendőrkapitány úr köszöni a szót. Kiemel pár dolgot a számok tekintetében. 

Elmondja, hogy fontos számukra, hogy a társszerveik, mint a Járási Hivatal, a Polgármesteri 

Hivatal és leginkább a bicskei járásban élők, hogyan látják a munkájukat. Szeretné kiemelni, 

ha végig megy a bűncselekmény fajtákon, akkor látható, hogy az elkövetett bűncselekmények 

száma kismértékben növekedett, ennek az az oka, hogy az elmúlt két- három évben az online 

csalások száma növekedett, amire a covid helyzet még rátett. Ugyanakkor azok a 

bűncselekmény fajták melyek a lakosság szubjektív közbiztonság érzetét ténylegesen 

befolyásolják, azok száma vagy csökkent, vagy stagnált. A felderítés és nyomozás 

eredményességi mutatója a Rendőrkapitányságnak javult még az elmúlt évekhez képest is. A 

Bicskei Rendőrkapitányság személyi állománya nem csak a bicskei kapitányság illetékességi 

területén látja el feladatait, hanem időnként részt kell venniük olyan országos feladatok 

ellátásában is, amiknek a pozitív hatása az itt élőknek is érzékelhető. Itt konkrétan az illegális 

migrációval kapcsolatos tevékenységre gondol, amiben a kollégák szintén részt vesznek, 

továbbá a mélységi migrációban való munkájukkal is szép eredményeket érnek el más 

megyékkel összefogva. A Bicskei Rendőrkapitányságon foganatosított elfogások és 

előállítások száma nőtt. Elmondja, hogy a városi rendezvényeken mindig szívesen részt 

vesznek, örülnek minden felkérésnek, hiszen az alap feladataik ellátása mellett, például 

bűnmegelőzés jellegű, vagy akár a gyerekeknek szánt és látványosságként is bemutatható 

előadásokat is szívesen tartanak. Amit mindennél jobban szeretne kiemelni, ami nem szerepel 

az írásos beszámolóban az a példa értékű együttműködés a város vezetésével. Mondhatni úgy 

van nulla tolerancia a bűncselekmények és jogsértések felderítésében, hogy forró dróton vannak 

leginkább polgármester asszonnyal és természetesen a képviselőkkel is. A tőlük érkező 

jelzéseket nem simán jelzésként értékelik, hanem parancsként. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 

jelzés legkésőbb a következő eligazítás alkalmával nem csak az eligazítás tárgyát képezi, hanem 

a számonkérés tárgyát is. Fontos a jelzés, mert nem tudnak mindenhol ott lenni és nem tudnak 

mindenről, viszont a kapott jelzéseket mindenképp megnézik. Továbbra is az a kérése mindenki 

felé, hogy jelezzenek nekik, mert mindenképp foglalkoznak az információval, figyelmen kívül 

nem hagynak semmit. Végül szeretné megköszönni az együttműködést és azt a sok segítséget, 

amit kapnak. Egyrészt köszöni a jó kapcsolatot és köszöni azokat a pénzben nem mérhető 

dolgokat, amiket kapnak és köszönik a pénzben mérhetőt is, hiszen támogatással is segíti a 

város vezetése minden évben a kapitányságot. Külön köszöni polgármester asszonynak, hogy 

tavaly év végén felajánlott a kollégák számára egy estet, melyhez neki csak a szervezést kellett 

biztosítani. Ez azért fontos, mert a rendőröknek, mint minden embernek szüksége van arra, 

hogy legyenek ünnepeik, olyan napok amikor nem csak a munkával foglalkoznak. A 

kapitányság mindig igyekezett többet felmutatni, mint amit elvárnak tőle a jogszabályok vagy 

a felsőbb parancsnoki utasítások. Ezek színesítik a rendőrkapitányság, a kollégák és bízik 
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benne, hogy a város életét is, gondol itt a rajzpályázatra, a szakmai konferenciákra melyek 

országos elismerést nyertek és jövőre szeretnének egy bűnügyi konferenciát is tartani. Persze 

ne felejtsék el, hogy a kerékpár regisztráció is Bicskéről indult, a Bicskei Rendőrkapitányság 

kezdte el még 2013-ban és egy országos szintű programmá nőtte ki magát. Köszöni szépen a 

városnak a kollégák nevében is, hogy van az úgynevezett „Év Rendőre” kitüntetés, amire 

minden évben jelölhet valakit. Ami idén kuriózum volt, hogy túl azon, hogy átadásra került 

Hódos Attila kollégájának a kitüntetés, azon túl átadásra került az addig kitüntetett „Év 

Rendőre” fal is. Köszöni szépen ezzel szerette volna még kiegészíteni a beszámolót. 

 

Bálint Istvánné köszöni kapitány úrnak a kiegészítést. Szeretné köszönetét megfogalmazni, 

amit az idei évben elsősorban ebben a háborús időszakban, amikor Bicskét a Kormányhivatal 

kijelölte átmeneti menekült szállásra, akkor teljes mértékben tudtak a kollégákra számítani 

ebben is, mint az év bármely napján amikor segítséget kérnek. Szeretné megköszönni azt is, 

hogy az együttműködés, ami korábban volt újra nagy lendülettel eltudott indulni, itt gondol a 

drogprevencióra és minden egyéb dologra, amit a gyermekek felé szoktak kérni, a kollégái 

pedig szoktak ebben segíteni, mert azt gondolja nagy szükség van erre. Továbbá van egy olyan 

lakója a településnek, aki megnehezíti a városban élők mindennapjait és akkor amikor egy 

közös gondolkodásra hívta őket és a hatóságot – ezúton köszöni Szabó Gábornak a Bicskei 

Járási Hivatal vezetőjének – akkor egyként álltak ebbe a történetbe és keresték a megoldást. 

Nagyon reméli, hogy hamarosan meg fog tudni oldódni ez az ügy és a bicskeiek nyugalmat 

találnak. Megnyitja a napirend felett a vitát képviselőtársakat illeti meg a szó. 

 

Takács Tamás rendőrezredes úr jelzi, hogy szeretne ő is pár szót szólni. Tisztelettel köszönt 

mindenkit. Három szóban összefoglalja mondandóját, mely az üdvözlet, a gratuláció és a 

köszönet. A főkapitány úr és a vezetés nevében üdvözöl mindenkit. Nincs benne az anyagban 

ezért szeretné kiegészíteni a gratulációval, hogy a főkapitány úr javaslatára a Bicskei 

Rendőrkapitányság az ország munkáját az országos rendőrfőkapitányuk kivételesnek 92,5 %-

os kiválóra minősítette. Ez csak nekik nem ment volna, ha nincsenek a bicskeiek, a társszervek, 

a jogkövető állampolgár és nincs a polgárőrség, mint stratégiai partner, tehát ez egy közös 

stratégiai munka eredménye, melyet közösen is kell ünnepelni. Nem lesz könnyű megtartani 

ezt az eredményt, ezt mindenki tudja. Szeretne minden érintettnek köszönetet mondani ezért a 

munkáért. Kéri vegyék igénybe a rendőrség szolgálatait, bármiféle jó ötletre, programra, 

közösségi célra, ami elősegíti a közbiztonságot a nevelést és a gondolkodást. Köszöni a szót. 

 

Bálint Istvánné köszöni ezredes úrnak a kiegészítést. Bízik a tovább fejlődésben, bár biztos, 

hogy nehéz feladat lesz, de bízik a Bicskei Rendőrkapitányság kollektívájának munkájában és 

a vezetőjük munkájában. Kérdezi képviselőtársakat, hogy van-e kérdés. Nem lát jelentkezőt, 

kéri, aki a beszámolót eltudja fogadni, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Rendőrkapitányság 2021. évi 

tevékenységéről a melléklet szerinti beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

Határidő:  2022. június 29. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

9:30 Dr. Balázs Sándor, Dóczi Lajos, Dr. Varga Eszter és Takács Tamás elhagyják a termet. 

 

4. Napirendi pont: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(101. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy korábban már jelezte képviselőtársaknak, hogy kettő 

önkormányzati rendelet módosítására több szempontból is szükség van. Ezekhez a rendelet 

módosításokhoz kértek javaslatokat. Ezúton szeretne a frakciótársaknak köszönetet mondani, 

hogy segítették az együtt gondolkodásban és megosztották a hivatallal azokat az elképzeléseket, 

ami alapján jobbá tudják tenni ezeket a rendeleteiket. Nagyon sajnálja, hogy az ellenzéknek 

nem sikerült ezt a feladatot megugrani, hiszen mindig azt hangoztatják főleg a fiatal ellenzéki 

képviselők, hogy rájuk milyen sokan szavaztak és milyen nagy bizalmat kaptak és amikor őket 

kell képviselni akkor viszont ebben a munkában nem látja a nagy felhatalmazásukat és az 

aktivitásukat és ez sajnálattal tölti el. Tekintettel arra, hogy a képviselőtársak segítettek a 

rendelet kidolgozásában ezért elsősorban a televíziónézők kedvéért szeretné elmondani, hogy 

ez a rendelet-tervezet, amit most fognak módosítani milyen formában kerül változtatásra. 

A tűzifa támogatást már több mint egy évtizede bevezették mikor az önkormányzatnak az a 

gazdasági helyzete kialakult, hogy megtudta tenni. Több év tapasztalás okán jutottak el arra a 

döntésre, hogy megváltoztatják a rendeletet, hiszen rengeteg dolog tette indokolttá, hogy ezt a 

rendeletmódosítást tárgyalni kell. Ezért született meg az a döntés, hogy a tűzifát nem 

természetben fogja biztosítani az önkormányzat a jogosultaknak, hanem a tűzifa vásárlásának 

összegéből évente egy alkalommal 40.000 forintot fog az önkormányzat kifizetni számla 

felmutatása után. Úgy gondolja, hogy nevelő hatása is van ennek, hiszen arra kell törekedni, 

hogy a tűzifát mindenki magának teremtse meg, mert ezt sokszor félre értik, hiszen 10 q-val 

nem lehet egy telet kitüzelni. Biztos, hogy lesznek ezzel kapcsolatban az elején fennakadások 

és nehézségek az átállásban, de arról tudja biztosítani Bicske lakosságát, hogy aki erre a 

támogatásra jogosult a hivatal munkatársai minden segítséget megfognak adni. 

Emellett vannak további változások is. Szerencsére megtudják emelni a születési, illetve 

temetési támogatásokat mindkét esetben az eddigi 35.000 forintról 70.000 forintra. Ezen felül 

van lehetőség bővíteni mind a lakhatásra, gyógyszertámogatásra jogosultak körét olyan 

formában, hogy a jövedelem határokat megemelik a rendeletben. Úgy gondolja ennek nagyon 

jó üzenete van, mégpedig, hogy gondoskodnak azokról, akik gondoskodásra szorulnak, saját 

lehetőségeiken belül. Az előterjesztést a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta, átadja elnök 

asszonynak a szót, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
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Sulyokné Guba Judit elnök asszony elmondja, hogy 3 igen szavazattal elfogadták a rendelet-

tervezetet. Úgy gondolja a szociális rendelethez hozzá nyúlni nagy bátorság kell. A bizottsági 

ülésen elhangzott az, hogy az önkormányzat ilyen emeléseket tud ebben a helyzetben megtenni, 

egyértelműen azt igazolja vissza, hogy az önkormányzat felelősen és nagyon stabilan 

gazdálkodik. 

 

Bálint Istvánné köszöni szépen a tájékoztatást. Mielőtt szavaznak a rendelet-tervezetről 

szeretné megköszönni Molnár Enikő pénzügyi irodavezetőnek és Fritz Gábor jegyző úrnak, 

hogy mindig segítik abban, hogy gondosan használják a közpénzt. Minden kérdésben 

elmondják álláspontjukat, és a pénzügyi iroda minden dolgozójának a segítségével és aljegyző 

asszony segítségével tudnak olyan határozatokat megvitatni és döntéseket hozni, ami nyilván 

azt erősíti meg amit elnökasszony az előbb elmondott. Azt gondolja, hogy Bicske Város 

Önkormányzata és Képviselő-testülete büszke lehet a munkájára és örül, hogy olyan csapattal 

van lehetősége együtt dolgozni, akinek ez fontos. Amennyiben nincs egyéb jelentkező kéri, aki 

a rendelet-tervezetet elfogadja az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő rendeletet hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018 (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet mellékletével a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

2022. évi felülvizsgálatáról 

(91. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával. A felülvizsgálat a Belügyminisztérium 

Módszertani Útmutatója és az esélyegyenlőségi mentor iránymutatásai alapján készült. A 

változásokat dőlt betűvel tartalmazza az előterjesztés mellé csatolt program. Az előterjesztést a 

Humánerőforrások Bizottság tárgyalta. Felkéri elnök asszonyt a bizottság döntésének 

ismertetésére. 

 

Sulyokné Guba Judit elnök asszony elmondja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a 

határozati javaslatot. 
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Bálint Istvánné átadja a szót képviselőtársaknak. Nem lát jelentkezőt. Kéri, aki a határozati 

javaslatot elfogadja, az jelezze. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2022. évi 

felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Város Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának 2022. évi felülvizsgálati dokumentumát megtárgyalta és a 

határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint jóváhagyja.  

  

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. Napirendi pont: A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatásáról 

(110. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy Jakabné Borostyán Krisztina az előterjesztés kezdeményezője. 

Az általa írt levél kapcsán került be az előterjesztés a testületi ülésre. Mindenki előtt ismert, 

hogy 2011. óta nem a város fenntartásában működik az általános iskola, de az is ismert a 

bicskeiek előtt, hogy sem ez sem a korábbi képviselő-testület nem hagyta magára az iskolát. 

Nagyon sok nehézség van és elhárítandó akadály, de az önkormányzat mindig a lehetőségei 

szerint egyként ott állt az iskola mögött, akár a pedagógusok akár a gyerekek akár az épület 

tekintetében. Most sincs ez máshogy. Sikerült az iskolának új bútorzatot beszereznie és így 

látszik az új bútorzat mellett, hogy mennyire elhasználódott az asztal és a szék a tantermekben. 

Krisztinának az volt a kérése, hogy egy osztályba való asztalok és székek beszerzéséhez 3 millió 

forintra lenne szükség. Nem kívánta azt, hogy ezt a pénzt az önkormányzat adja át az iskolának, 

hanem közös gondolkodásra hívta őket, amikor is felvetette, hogy gondolják végig a 

képviselőtársak kinek van lehetősége arra, hogy örökbe fogadjon egy tantermet, vagy egy 

osztályt és azt végig kísérje. Az ötletet jónak gondolja személy szerint szeptembertől biztos oda 

fog állni a kezdeményezés mögé, úgyhogy arra biztatja a képviselőtársakat, hogy mindenki 

gondolja végig és ha lehetősége van akkor tegye meg. Ez a 3 millió forint az asztalok és padok 

beszerzésére kell, amit az önkormányzat az 1. számú Általános Iskola Tanulóiért 
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Közalapítványnak fogja adni és lehetőséget biztosít arra, hogy egy tanterem a szeptemberi 

tanévkezdésre rendelkezésre tudjon állni. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta, 

megkéri elnök urat, hogy ismertesse a testülettel a bizottság véleményét. 

 

Bárányos József képviselő úr néhány mondatban elmondja az előzményeket. A Magyar 

Nemzeti Bank egy irodaházában lévő teljes bútorzatot lecserélte és a Máltai Szeretetszolgálaton 

keresztül ennek a bútorzatnak a jelentős részét sikerült megkapniuk. Javarészt szekrények 

íróasztalok és forgószékek, illetve tárgyalószékek, mind kifogástalan állapotú bútorok. Ezzel a 

segítséggel sikerült az alsó tagozat összes osztálytermében a bútorzatot lecserélni, kivéve a 

tanulói asztalokat és padokat. Így jött az ötlet, hogy hogyan lehetne megoldani ezeknek a 

cseréjét is. Egyébként Bicske városa eddig se nézte tétlenül az állami fenntartásba került 

iskolának a folyamatos felújítását és karbantartását, hiszen ezek a tantermek is önkormányzati 

támogatással kerültek felújításra az elmúlt 5 évben. Szeretne a nyilvánosság előtt is köszönetet 

mondani azoknak, akik részt vettek a munkában, ami legalább 100 embernek az 

együttműködését igényelte. A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságtól a Bicskei Gazdasági 

Szervezet munkatársai a szülőkön keresztül a pedagógus kollégákig. Több mint 100 

szekrényről 40 íróasztalról és több mint 100 székről van szó. Köszöni a szót a bizottság 

támogatta 5 igen szavazattal a határozati javaslatot. 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés és reméli, hogy a folytatás 

is jó lesz. Kérdezi képviselőtársakat, hogy van-e hozzáfűzni valója valakinek az 

előterjesztéshez. Amennyiben nincs, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulóinak közvetlen használatába 

lévő eszközök beszerzésének céljából a Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítványt 

br. 3.000.000,- Ft-al támogatja, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés tartalmának összeállítására és az 

aláírására. 

 

Határidő: 2022. július 15. 

Felelős: polgármester 
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7. Napirendi pont: Iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes 

közreműködői szerződés megkötéséről 

(80. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy mint mindenki előtt ismert Dr. Hadnagy Réka a Bicske Városi 

Óvodában ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó orvosa. Az ő szerződése június 30. napján 

lejár, ezért szükséges gondoskodni az új szerződés megkötéséről. Az előterjesztést a 

Humánerőforrások Bizottsága tárgyalta, megkéri elnök asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet 

a bizottság döntéséről. 

 

Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy a határozati javaslatot 3 igen szavazattal támogatták. 

 

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

jelentkezőt. Aki a határozati javaslattal egyetért, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

Iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes közreműködői szerződés 

megkötéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi alapellátás biztosítása 

érdekében az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Közreműködést igénybe vevőként 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig 

tartó határozott időre - személyes közreműködői szerződést köt iskola-egészségügyi 

feladatok ellátására a DUAL-HR. Bt. (székhely: 2060 Bicske, Madách Imre u. 12.; 

cégjegyzékszám: Cg.07-06-004165; adószám: 22054485-1-07), gazdasági társasággal, 

mint közreműködővel. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a személyes közreműködői szerződés és az 

egészségügyi alapellátással érintett intézménnyel (Bicske Városi Óvoda) történő, a 

feladat ellátására irányuló megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi alapellátás biztosítása és annak 

finanszírozása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás 

megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek 

esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 
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8. Napirendi pont: A „Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése II” elnevezésű 

kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről 

(105. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné tájékoztatja a képviselőtársak, hogy közbeszerzési eljárást folytattak le a 

„Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése II” elnevezésű kivitelezési munkákra. Az eljárás 

szabályosan lefolytatásra került. A bíráló bizottság az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.-

t jelölte meg nyertesként. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, megnyitja a napirend felett 

a vitát. Nem lát jelentkezőt, mivel névszerinti szavazásra van szükség, átadja jegyző úrnak a 

szót a nevek felolvasására. Továbbá arra kéri a képviselőtársakat, hogy az összeférhetetlenségi 

nyilatkozatokat az ülés végén aláírva legyenek kedvesek majd visszajuttatni.  

 

Fritz Gábor jegyző úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szavazni hangos és jól érthető 

igen, nem vagy tartózkodom kifejezéssel lehet. 

 

Jegyző úr felolvassa a jelenlévő képviselők neveit. 

 

Bálint Istvánné köszöni jegyző úrnak. Megállapítja a szavazás eredményét. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

Bálint Istvánné igen 
Sulyokné Guba  

Judit 
igen 

Bárányos József igen Németh Tibor igen 

Börcs Antal igen - - 

Csonka István igen - - 

Csörgöl Ákos igen - - 

Dr. Bourgla 

Ossamah 

 

tartózkodás - - 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

A „Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése II” elnevezésű kivitelezési munkákra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a „Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése II” tárgyában megindított közbeszerzési 

eljárást (EKR: 000499882022) eredményesnek nyilvánítja, 

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

ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

3. a STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor 

Dénes (Infopark D épület) utca 2.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

4. az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9) ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja 

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, 

5. a VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1215 

Budapest, Vasas utca 65-67.) ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. 

§ (1) bekezdés e) pontja alapján, 

6. a Radomépker Korlátolt Felelősségű Társaság (2360 Gyál, Bajcsy Zs. utca 54.) 

ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján, 

7. az eljárás nyertesének a ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.-t (8000 

Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) jelöli meg nettó 123.478.906 Ft + ÁFA ajánlati árral, 

8. felhatalmazza a polgármestert a 7. pont szerinti nyertes ajánlattevővel való vállalkozási 

szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: 2022. július 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

9. Napirendi pont: A Bicske, 4209/83 hrsz elidegenítéséről 

(99. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy azért van ismét a testület előtt ez az előterjesztés, mert a 

korábban tett árajánlat érvényét vesztette és a pályázatra kiírt határidő is lejárt, ezért újra kell a 

testületnek dönteni, hogy el kívánja adni a szellemházat. 

A korábbi határozati javaslathoz képest az a változás, hogy amennyiben az ajánlattételi határidő 

időtartama alatt nem érkezik érvényes ajánlat, kéri képviselőtársai felhatalmazását, hogy 

azonos feltételek mellett a nyílt pályázati eljárást lefolytathassa. Az előterjesztést a 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta, megkéri elnök urat ismertesse a bizottság döntését.  

 

Bárányos József ismerteti a bizottság döntését, miszerint 5 igen szavazattal támogatja a 

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

jelentkezőt. Kéri, aki egyetért a határozati javaslattal, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

Bicske, 4209/83 hrsz elidegenítése 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 

1. a tulajdonában álló bicskei 4209/83 hrsz-ú, kivett, építési terület megnevezésű ingatlant 

nyílt pályázati eljárásban elidegenítésre kijelöli. 

 

2. az ingatlan minimális forgalmi értékét, a legalacsonyabb vételárat Dr. Póczos Géza 

igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő aktualizált értékbecslése alapján 150,4 millió 

forintban határozza meg. 

 

3. vételi ajánlatot elektronikus úton, az önkormányzat hivatali kapuján keresztül fogad el. 

 

4. az ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

 

a) Ajánlati biztosíték – mely a nyertes ajánlattevő esetében a vételárba beszámít – a 

minimális vételár 10 %-a. 

b) Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejáratától számított 60 nap. 

c) A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor, egy összegben kell megfizetni. 

d) A legalacsonyabb vételárnál alacsonyabb ajánlatot érdemi vizsgálat nélkül 

érvénytelenné kell nyilvánítani. 

 

5. az értékesítésről szóló felhívást a helyi médiákban – Tv, honlap, újság – jelenteti meg. 

 

6. felkéri a jegyzőt, hogy eredményes pályázati eljárás esetén az állami elővásárlás jogának 

gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot a vagyonkezelőtől szerezze be. 

 

7. felhatalmazza a polgármestert, hogy a legmagasabb vételi ajánlatot benyújtó 

ajánlattevővel az adásvételi szerződést megkösse. 

 

8. amennyiben a bicskei 4209/83 hrsz-ú, kivett, építési terület megnevezésű ingatlan 

elidegenítésére irányuló jogügylet bármilyen okból meghiúsul, úgy felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a hivatkozott ingatlant – az értékbecslés vagyonrendeletnek 

megfelelés miatti aktualizálásának kivételével változatlan feltételek mellett – nyílt 

pályázati eljárásban elidegenítse. 
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Határidő: ajánlattételi határidő: az ajánlattételi felhívás honlapon való megjelentetésétől 

számított 90 nap. 

Felelős: polgármester 

 

 

10. Napirendi pont: A halotthűtő üzemeltetéséről 

(100. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy képviselőtársak előtt köztudott, hogy az önkormányzat 

tulajdonában álló halottasház üzemeltetésére az Iharos Kft. kegyeleti közszolgáltatóval kötött 

szerződés időbeli hatálya 2022. június 30. napján lejár és ezért van szükség az új szerződés 

megkötésére. Az előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta, kéri elnök urat ismertesse a 

testülettel a bizottság véleményét. 

 

Bárányos József elmondja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal támogatja a határozati 

javaslatot. 

 

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

jelentkezőt. Aki a határozati javaslattal egyetért, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

A halotthűtő üzemeltetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a tulajdonában álló bicskei 1397/1 hrsz-ú ingatlan üzemeltetésére további 1 év 

időtartamra, – 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig – a korábbi, korlátozott 

kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal azonos feltételekkel köt szerződést 

az eddigi üzemeltetővel, az Iharos Kft-vel (2200 Monor, Bajcsy Zs. u. 54). 

 

2. a használati díj mértékét 365.000,- Ft + Áfa/év mértékben határozza meg. 

 

3. felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi ellenjegyzés mellett – a korlátozott kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés aláírására. 
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Határidő: 2022. június 29. 

Felelős: polgármester 

 

 

11.  Képviselői bejelentések 

 

Bálint Istvánné képviselőtársakat illeti meg a szó. 

 

Németh Tibor képviselő úr köszöni a szót. Tájékoztatni szeretné a lakosságot és a 

képviselőtársakat, hogy a Roma Önkormányzat 2022. július 9-én megszervezi a IX. Roma 

Napot, amelyre sok szeretettel várnak mindenkit. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő elmondja, hogy a Szent László utca útburkolat közepe olyan 

mintha beszakadt volna. Kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy megnézzék. 

 

Bálint Istvánné köszöni. Igazgató úr az ülés előtt jelezte ezt szintén. A kivitelezőtől már 

korábban kértek javítást, Druzsin László kollégának átfogja adni a feladatot. Írásban meg fogják 

keresni a kivitelezőt, hogy javítsa ki az útburkolatot. 

Képviselő úr meghívását köszönik, eleget fognak tenni. Ezennel a nyilvános testületi ülést 

10.00 órakor bezárja.  

Kéri képviselőtársakat, aki eddig nem tette meg legyen szíves írásban jelezni, hogy a nyár 

folyamán mikor kíván szabadságra menni, tekintettel arra, hogy ha testületi ülést kell tartani 

határozatképesek tudjanak lenni. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


