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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. november 30. (szerda) 8.30 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Balázs Péter  képviselő 

Bálint Istvánné polgármester 

Bárányos József képviselő 

Börcs Antal képviselő 

Csonka István képviselő 

Csörgöl Ákos alpolgármester 

Dr. 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 

Druzsin Lászó műszaki iroda vezetője 

Molnár Enikő pénzügyi iroda vezetője 

Schulman Izabella ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

Marsal Szilvia média 

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 

Szabó Gábor FMKH Bicskei Járási Hivatal hivatalvezetője 

Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője 

Takács József Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatója 

Nagy Attila  Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

Szabó Attila Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

ügyvezetője 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ igazgatója 

Patkóné Bátori Erzsébet Bicske Városi Óvoda vezetője 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. igazgatója 

 

Bálint Istvánné tisztelettel köszönt mindenkit a 2022. november 30. napi rendes, nyilvános 

képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése szabályszerűen került 
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összehívásra és 11 fővel határozatképes. Németh Tibor jelezte, hogy betegség miatt nem tud 

rész venni az ülésen, tehát igazoltan van távol. Az ülést megnyitja és egy új napirendi pont 

felvételét javasolja a 20-as számú napirendi pontnak, amely a Bicskei Torna Club Egyesület 

által benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztés. Aki a módosított napirenddel egyetért 

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 

163/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

A 2022. november 30. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. november 30. 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. A helyi adókról szóló 17/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Rendelet megalkotása a köztisztviselői illetményalapról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Bicske Város Önkormányzata 2023.évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere, a Megyei Jogú Városok 

Szövetségének elnöke kezdeményezésének támogatásáról 
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Előterjesztő: polgármester 

 

10. Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára kiírt, Bicske, Akácfa utca 

1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogáról szóló pályázat bírálata 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. Partnerségi egyeztetés lezárásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.  A polgármester 2023. évre vonatkozó cafetériájának megállapításáról 

Előterjesztő: alpolgármester 

 

13. Bálint Istvánné polgármestert megillető 2023. évi szabadság igénybevételének és 

ütemezésének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: alpolgármester 

 

14. 2022. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

15. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

16. Tájékoztatás Bicske város környezeti állapotáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

17. A védőnői körzetek módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

18. 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási 

előszerződés megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

19. Döntés a bicskei 526/49 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

20. A Bicskei Torna Club Egyesület által benyújtott kérelmek elbírálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

21. Képviselői bejelentések 

 

 

Határidő: 2022. november 30. 

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

(179. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné kiosztásra került a beszámoló. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, 

képviselőtársakat illeti meg a kérdezés lehetősége. 

 

Molnár Dániel a 6-os ponttal kapcsolatban kér tájékoztatást a Zöld Bicske helyzetéről, 

kilátásairól a jövő évi hulladékszektorban történő átszervezés kapcsán. 

 

Sulyokné Guba Judit a 10-es ponttal kapcsolatban kér tájékoztatást. 

 

Horváth János Koppány a 27 és 36-os ponttal kapcsolatban kér tájékoztatást. 

 

Börcs Antal a 43-as ponttal kapcsolatba kér tájékoztatást. 

 

Bálint Istvánné egyéb kérdés hiányában részletes tájékoztatást ad az ügyekkel kapcsolatban. 

 

Kérdésekre adott válaszok: 

 

6. Egyeztetés Tölgyesi Balázzsal, a Zöld Bicske Kft. ügyvezetőjével 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy több ügyben tárgyaltak. Az mindenki előtt ismert, hogy a 

hulladékgazdálkodás átszervezésben van. Sokan próbáltak sokféle kísérletet tenni annak 

érdekében, hogy a Zöld Bicske, mint cég ne nagyon tudjon prosperálni. Úgy néz ki, hogy a 

MOL együtt kíván dolgozni a Zöld Bicskével, tehát megmaradnak a munkahelyek és a telephely 

is.  

 

10. Találkozó a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Kft. egészségügyi területért 

felelős szakmai vezetőjével Nagy Ferenccel 

 

Bálint Istvánné, mint ez ismert a bicskeiek előtt, többször volt a testület előtt a Máltai 

Szeretetszolgálattal kapcsolatos ügy. Ha minden igaz akkor január 1-jén beindul Bicske 

területén az a segítő vonaluk, ami tulajdonképpen egy orvoslogisztikai központ, de erről már 

volt szó korábbi testületi üléseken is. A vidéki emberek ellátását próbálják megoldani egy kijáró 

mozgó orvosi rendelővel és a rászorulóknak gyógyszerellátását és ezeknek a folyamatát 

beszélték át. 

 

27. Bicske IMCS - közúti aluljáró tervezői koordináció - online egyeztetés, valamint a 36-

os pont a "Bicske vasútállomás területén közúti aluljáró tervezése" kapcsán elkészült 

Kiviteli terv tervbírálata - online egyeztetés 

 

Bálint Istvánné a 27. és 36. ponttal kapcsolatban elmondja, hogy online egyeztetések voltak 

és megkéri Druzsin László irodavezető urat, hogy számoljon be ezzel kapcsolatban, hogy olyan 

szakmai képet kapjon a képviselő-testület, ami mindenki számára elfogadható. 

 

Druzsin László irodavezető elmondja, hogy a közúti aluljáró tervezéssel kapcsolatban 

felmerülő dolgokat szokták ilyenkor megbeszélni. A lehatárolási, üzemeltetési feladatok 

figyelembevételével készülnek a végleges engedélyezési tervek. Tulajdonképpen erről szólnak 

ezek a megbeszélések. 
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43. IV. Kerekasztal egyeztetés a Járási Hivatal, a Bicskei Rendőrkapitányság és a 

Kapcsolat Központ részvételével bicskei "problémás" személy ügyében 

 

Bálint Istvánné mindenki láthatja, illetve találkozhat azokkal a személyekkel, akik valamilyen 

szocializációs zavarral küzdenek és vannak olyanok, akik lakhatási problémákkal is. Korábbi 

munkaköréből adódóan ezt kicsit még inkább a szívén viseli. Ezért megkérte a szakembereket, 

a rendőrség részéről, a családsegítő szolgálat részéről és a Járási Hivatal részéről, hogy üljenek 

le, találkozzanak időközönként és beszélgessenek. Három személyről van szó, jelenleg abból 

kettő hajléktalan és egy pedig aki sokáig nem zaklatta a bicskeieket, de most előkerült. Ezekről 

a személyekről tárgyaltak, hogy mi az a megoldás, ami alapján mindenki a saját hatáskörében 

eredményesen tud eljárni. Az egyik ilyen hajléktalan személyt a megbeszélés után nem egész 

egy héttel megfelelő ellátási intézménybe tudták juttatni. Azt gondolja, hogy van jogalapja 

ennek a fajta kommunikációnak, hogy odafigyelnek embertársaikra és próbálják ezzel 

általánosságban a bicskeieket is segíteni. 

 

Bálint Istvánné nem lát több jelentkezőt. Kéri, aki a két ülés közötti beszámolót eltudja fogadni 

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 

164/2022. (XI.30.) 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. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

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

(175. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy szinte mindenki jelen volt a zárt ülésen a döntések 

meghozatalánál. Megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát 

jelentkezőt. Aki a beszámolóval egyetért 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 
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Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2022. (XI.30.) 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. november 30. 

Felelős:  polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: A helyi adókról szóló 17/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet 

módosítása  

(156. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy magasabb szintű jogszabályok változása miatt szükséges a 

rendelet módosítása. Szeretné elmondani a képviselőtársaknak és elsősorban a 

televíziónézőknek is, hogy több alkalommal volt lehetősége részt venni konferenciákon, 

megbeszéléseken és elég sok helyen számoltak be polgármesterek arról, hogy adót emeltek, 

vagy esetleg új adónemeket vezettek be a képviselő-testületek. Szeretné megnyugtatni a kedves 

bicskeieket, hogy az önkormányzat nem tervez ilyet és ameddig a lehetőségek adottak, nem is 

szeretnének sem adóemelést sem újabb adónemet, ezzel sem terhelve a lakosságot. Az 

előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta, megkéri elnök urat, hogy tájékoztassa a 

testületet a bizottság döntéséről. 

 

Bárányos József bizottság 4 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

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

jelentkezőt. Kéri, aki egyetért a rendelettel 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 rendeletet hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelete 

a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4. Napirendi pont: Rendelet megalkotása a köztisztviselői illetményalapról 

(159. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a képviselő-testületnek lehetősége van a költségvetési 

törvényben meghatározott illetményalaptól eltérni pozitív irányban. Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete eddig minden évben élt a jogszabály adta lehetőséggel és a 

polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 50.000,- Ft-ban állapította 

meg. Kéri, hogy a rendelet-tervezet elfogadásával 2023. évre is alkalmazzák a megnövelt 

illetményalapot. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

Nem lát jelentkezőt, aki egyetért a rendelet-tervezettel 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 rendeletet hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelete 

a köztisztviselői illetményalapról 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

5. Napirendi pont: A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

(160. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné a korábbi évekhez hasonlóan kéri, hogy a képviselő-testület éljen a jogszabály 

által megengedett maximális mértékkel és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 

30%, az érettségi végzettségű köztisztviselőknek 20 % illetménykiegészítést állapítson meg 

2023. évre is, ezzel is támogatva a hivatal dolgozóit. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. 

Megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, aki a rendelet-tervezettel egyetért 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 rendeletet hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelete 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 
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Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Fritz Gábor jegyző köszöni a szót. Ezúton szeretné megköszönni a kollégái nevében a 

képviselő-testület előző két döntését. 

 

 

6. Napirendi pont: Önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül 

helyezéséről 

(157. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné a képviselő-testület megválasztása óta ilyen tartalmú döntést még nem hozott. 

A hatályos rendeletetek felülvizsgálata azonban folyamatosan zajlik, ezért javasolja a rendelet-

tervezet szerinti rendeletek hatályon kívül helyezését. Képviselőtársak időben megkapták az 

előterjesztést így volt lehetőségük áttanulmányozni. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. 

Megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt. Kéri, 

aki a rendelet-tervezettel egyetért 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 rendeletet hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

7. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 

módosításáról 

(166. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a szokásos rendelet módosítást látják a képviselőtársak maguk 

előtt. 535.539.943,- Ft-tal növekedik mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az előirányzat. A 

részletes előirányzatmódosításokat az előterjesztés részletesen tartalmazza. Az előterjesztést 

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

döntéséről. 

 

Bárányos József a bizottság 4 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

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

 

Molnár Dániel elmondja, hogy az is hozzátartozik a költségvetés módosításhoz, hogy az 

önként vállalt támogatások a civil szervezetek és egyesületek tekintetében egy igen komoly 

átcsoportosítás történt. Csökkentették több civil szervezetnek szánt támogatást és volt, ahol meg 

is szüntették, miközben a hosszú lejáratú szerződések között még mindig megtalálja a Fair 
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Media Consulting Kft.-t. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy 2027. év végéig van betervezve, de 

milyen hosszú a szerződés a céggel. 

 

Fritz Gábor jelzi képviselő úrnak, hogy a feltett kérdés nem tárgya a napirendneki. Megadják 

írásban a választ, hogy ha képviselő úr közérdekű adatigénylést nyújt be. 

 

Molnár Dániel elmondja, azt gondolja, hogy az előterjesztésnek a része ez is. 

 

Fritz Gábor a szerződéses kötelmek kötelezettségvállalás része az előterjesztés része, a 

szerződések egyéb tartalma viszont nem. 

 

Molnár Dániel úgy gondolja, ha szerepel tételként az előterjesztésben, akkor miért ne 

kérdezhetne ebben a témában. Másrészt kérdezi, hogy miért közérdekű adatigénylésben kell ezt 

megismernie és miért nem lehet az, hogy megkérdezi és kap rá választ. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja képviselő urat, hogy sem polgármester asszony sem ő nem szerződés 

nyilvántartó, ezért mondta, hogy megadják 15 napon belül írásban a választ. 

 

Bálint Istvánné amennyiben nincs egyéb kérdés, kéri, aki a rendelet-tervezettel egyetért 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: 8 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott, aláírt rendelet és annak mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

8. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata 2023.évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 

(168. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné jogszabály arra kötelezi a képviselő-testület, hogy minden évben jóváhagyja a 

következő évi belső ellenőrzési tervét. A tervet a belső ellenőr elkészítette, amelyet az 

előterjesztés mellékleteként csatoltak. Az ellenőrzés többek között az operatív gazdálkodás 

szabályszerűségére, a pályázatkezelés eljárásrendjének vizsgálatára, beszerzési eljárás 

vizsgálatára a belső kontrollrendszer működtetésére és a hivatali gépjármű üzemeltetésének 

ellenőrzésére terjed ki. 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 az 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 

166/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának 2023. 

évi belső ellenőrzési tervét a csatolt melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.  

 

Határidő: 2022. december 31.  

Felelős: jegyző 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

9. Napirendi pont: Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere, a Megyei 

Jogú Városok Szövetségének elnöke kezdeményezésének támogatásáról 

(163. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné Szita Károly polgármester, mint a Megyei Jogú Városok Szövetségének 

elnöke levélben kereste meg az önkormányzatok polgármestereit. Levelében az elhibázott 

szankciós politika következtében a magyarországi önkormányzatokat is érintő energiaválságról 

és hazánkat illető uniós források mihamarabbi felszabadításáról írt. A Fejér Megyei Közgyűlés 

határozattal döntött e kezdeményezés támogatásáról és levélben kérte a Fejér megyei 

önkormányzatokat, hogy tegyék ők is ugyanezt. 

Tekintettel arra, hogy az ügyben önkormányzat hatáskörrel nem rendelkezik, de a 

kezdeményezéssel egyetért, hiszen fontos számukra az, hogy Magyarország jól tudjon működni 

és minden olyan jó ügyért ki kell állni, ami az ország működését támogatja és eredményezi. 

Ezért hozták be ezt az előterjesztést, amelyben a nyilatkozattételhez ad felhatalmazást. Ezt az 

előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Molnár Dániel elmondja, hogy az előterjesztés olvasása közben nehéz volt eldönteni, hogy 

sírjon vagy nevessen. Nevetni azért lehetne, mert elég komolytalannak tűnik, mert nem arról 

van szó, hogy új információval próbálnák von der Leyen asszonyt szolgálni, hanem arról van 

szó, hogy a Fidesz narratívájával megegyező tartalmú nyilatkozatot szeretne az önkormányzat 

aláírni. Ezzel igazából annyit lehet kinyilatkozni, hogy az önkormányzat a Fidesz narratívájával 

ért egyet, ami egyáltalán nem méltó, hiszen a pártpolitikai mindenféle országos vetületű 

dolgokat próbálják meg kívül hagyni ezen az asztalon. Azt látja, ha ezt az önkormányzat 

támogatná, akkor ennek pont az ellenkezője történne. Emellett mégis hajlandó lenne elfogadni 

ezt a határozatot, ha egy módosító javaslattal élhet és befogadja a képviselő-testület. A levél 

végére lenne egy kiegészítés, miszerint: „További kommentár nélkül szeretném tájékoztatni 

elnök asszonyt, hogy a levél aláírója Szita Károly az 1980-as években a Szovjet KGB érdekeit 

kiszolgáló magyarországi kommunista állambiztonság kiemelt ügynöke volt.” úgy gondolja, 

hogy ezzel tudja a leginkább kontextusába helyezni ezt a levelet. 
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Bálint Istvánné elmondja képviselő úrnak, hogy az, hogy az érzelmeit hogyan választja meg 

az az ő dolga. Továbbá az, hogy ennyire érzékenyen érinti és azt mondja, hogy ez pártpolitika. 

Azt gondolja, hogy képviselő úr előterjesztését az előző alkalommal tiszteletben tartotta és nem 

kritizálta, amikor az energiaválság kellős közepén a menstruációs szabadsággal érkezett meg 

javaslatként a testület elé. Az, hogy mit gondol Szita Károlyról az a képviselő úr véleménye, 

annak ellenére, hogy tényszerűen próbálja a testület elé citálni. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja Molnár Dániel képviselő urat, hogy jelen esetben nem a levél 

tartalmáról fog a képviselő-testület szavazni, hanem a nyilatkozatról. 

 

Bálint Istvánné köszöni jegyző úr tájékoztatását. 

 

Molnár Dániel ismét szót kér. Elmondja, hogy valóban érzelmileg közelíti meg a kérdést. Azt 

gondolja, hogy az, hogy ma Magyarországon bombákkal van kiplakátozva az ország szankciós 

felirattal rajta, miközben a szomszéd országban valódi rakéták és bombák csapódnak be és 

gyerekek meg anyukák menekülnek, vagy éppen meghalnak ezektől a bombáktól. 

Magyarországon a kormánypárt pedig ebből politikai eszközt csinál. Azt gondolja, hogy ez 

morálisan és erkölcsileg egy teljesen új, mély szint és teljesen elfogadhatatlan és sajnálja, de 

ezt nem tudja nem érzelmileg megközelíteni. Teljesen elfogadhatatlan a számára és megvan 

lepődve, hogy nekik ez elfogadható.  

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy minden nézőpont kérdése. 

 

Csonka István képviselő úrnak szeretné mondani, hogy a nézők felé a felszólalásainak a zöme 

hatásvadász és ez nem érzelmi alapon történik, hanem tudatosan. 

 

Bálint Istvánné úgy gondolja, hogy ha ezt képviselő úr ilyen komolyan gondolja, hogy ilyen 

nagy probléma a háború, akkor azt tudja javasolni, hogy az ő párttársainak, akik képviselik a 

pártot Brüsszelben minél előbb szorgalmazza, hogy próbálják az Európai Uniót olyan belátásra 

bírni, hogy ennek az egész háborúnak legyen minél előbb vége. Nagyon jó hangzatos dolgok, 

amiket itt ezen a fórumon elmondanak, meg a baloldali médiának, de közben meg az 

ellenkezőjét teszik Brüsszelben. Lehetne ezen sokáig vitatkozni, de most egy kérdés van, hogy 

támogatja-e a testület a nyilatkozat aláírását vagy sem. Kéri, aki egyetért a határozati javaslattal 

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: 8 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 8 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere, a Megyei Jogú Városok 

Szövetségének elnöke kezdeményezésének támogatásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. megismerte Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere, a Megyei Jogú 

Városok Szövetségének elnökének az Európai Bizottság Elnökéhez címzett nyílt levelét 

és az abban foglaltakkal egyetért, csatlakozik a kezdeményezéshez, 

 

2. felhatalmazza Bicske Város Polgármesterét a határozat elválaszthatatlan mellékletét 

képező támogató nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022. november 30. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

10. Napirendi pont: Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára kiírt, 

Bicske, Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogáról szóló 

pályázat bírálata 

(158. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy képviselőtársak bizonyára emlékeznek arra, hogy az októberi 

testületi ülésen nyílt pályázatot hirdettek az Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás 

bérlőkijelölési jogára. A Magyarmet Finomöntöde Kft. nyújtott be érvényes pályázatot. 

Javasolja, hogy a Magyarmet kapja meg a bérlőkijelölési jogot. Az előterjesztést nem tárgyalta 

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

javaslattal egyetért 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 

168/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára kiírt, Bicske, Akácfa utca 1/A 3. 

ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogáról szóló pályázat bírálata  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 138/2022 (X.17.) határozata alapján kiírásra került pályázati felhívásra beérkezett 

Magyarmet Finomöntöde Kft. pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, 

 

2. úgy dönt, hogy 2022. december 1-jétől határozott 3 éves időtartamig a tulajdonában lévő 

Bicske, Akácfa u. 1/A 3. ajtó alatti lakás bérlőkijelölési jogával felruházza a Magyarmet 

Finomöntöde Kft. vezetőjét, 
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3. úgy dönt, hogy amennyiben a Kft. a pályázatban megjelölt óvadék összegét – a határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül – az önkormányzat letéti számlájára nem fizeti be, 

úgy pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, 

 

4. felhatalmazza a polgármestert a bérlőkijelölési jogról szóló megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

11. Napirendi pont: Partnerségi egyeztetés lezárásáról 

(176. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné már több döntést is hoztak településrendezési eszközök módosítása tárgyban. 

Ilyen volt a BTC sporttelep, az ABO-Wind Kft. napelempark és a Magyarmet által megvásárolt 

önkormányzati ingatlanon létesítendő napelempark területére vonatkozóan. Az eljárás során a 

partnerségi egyeztetések lezajlottak, ennek lezárásáról kell döntést hozni. Az előterjesztést 

tárgyalta a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság. Kéri elnök urat, hogy tájékoztassa a 

testületet a döntésükről. 

 

Börcs Antal a bizottság 4 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 

 

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

javaslattal egyetért, 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 

169/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

Partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a 140/2022. (X. 17.), a 141/2022. (X. 17.), valamint a 142/2022. (X. 17.) határozataival 

megindított településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményezési 

szakaszt lezárja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a terv elfogadásához szükséges egyszerűsített eljárás 

záró véleményezési szakaszát kezdeményezze az illetékes állami főépítésznél az E-TÉR 

felületen. 

 

 

Határidő: 2022. december 5. 

Felelős:  polgármester 
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12. Napirendi pont: A polgármester 2023. évre vonatkozó cafetériájának 

megállapításáról 

(161. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné a napirendi pont előterjesztője alpolgármester úr. Megkéri, hogy ismertesse az 

előterjesztés tartalmát a képviselőkkel. 

 

Csörgöl Ákos alpolgármester köszöni a szót. A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a 

polgármester felett a munkáltatói jogosítványokat a képviselő-testület gyakorolja, ezáltal 

határozatban dönt a polgármestert megillető cafetéria juttatás összegéről, amely nem lehet több, 

mint az adott hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselők keret összege. Javasolja a 

polgármester cafetéria összegét a 2023. évre bruttó 250.000 forintban megállapítani. Kéri a 

testület támogatását. 

 

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

Nem lát jelentkezőt. Személyes érintettsége okán kéri a szavazásból történő kizárását. Aki ezzel 

egyet ért 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 

170/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

Bálint Istvánné döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné főállású 

polgármestert „A polgármester 2023. évre vonatkozó cafetériájának megállapításáról” tárgyú 

előterjesztés döntéshozatalából személyes érintettség miatt kizárja. 

 

 

Határidő:  2022. november 30. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért az most jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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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 

171/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

A polgármester 2023. évre vonatkozó cafeteriájának megállapításáról 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Istvánné polgármester 2023. 

évre vonatkozó cafetéria-juttatásának közterheket is tartalmazó keretösszegét 250.000,- 

Ft összegben határozza meg. 

2. A képviselő-testület a juttatás igénybevételének részletes szabályait, elszámolásának 

rendjét a Bicskei Polgármesteri Hivatal cafetéria rendszerének alkalmazását tartalmazó 

cafetéria szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg. 

 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  alpolgármester 

 

 

13. Napirendi pont: Bálint Istvánné polgármestert megillető 2023. évi szabadság 

igénybevételének és ütemezésének jóváhagyásáról 

(162. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné az előterjesztés készítője szintén alpolgármester úr, kéri mondjon néhány 

mondatot az előterjesztésről. 

 

Csörgöl Ákos képviselőtársak tisztában vannak azzal, hogy a polgármester munkáltatói 

jogának gyakorlója maga a képviselő-testület. Munkáltatói joggyakorlás keretében szükséges 

megállapítani a 2023. évi szabadság mértékét és jóváhagyni annak ütemezését. Az ütemezést 

az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Kéri az előterjesztés jóváhagyását. 

 

Bálint Istvánné köszöni. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett 

a vitát. Nem lát hozzászólót. Hasonlóan, mint a cafetériánál, úgy ez esetben is kéri személyes 

érintettsége miatt a szavazásból történő kizárását. Aki ezzel egyetért 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 

172/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 
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Bálint Istvánné döntéshozatalból történő kizárása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Bálint Istvánné főállású 

polgármestert „Bálint Istvánné polgármestert megillető 2023. évi szabadság igénybevételének 

és ütemezésének jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztés döntéshozatalából személyes érintettség 

miatt kizárja. 

 

 

Határidő:  2022. november 30. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Bálint Istvánné kéri, aki a határozati javaslattal egyetért az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

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 

173/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

Bálint Istvánné polgármestert megillető 2023. évi szabadság igénybevételének és 

ütemezésének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. megállapítja, hogy Bálint Istvánné polgármester 2023. december 31. napjáig 148 nap 

szabadságra jogosult (áthozat: 109 nap, 2023. évre megállapított 39 nap) 

2. Bálint Istvánné polgármester 2023. évi szabadságának tervezett ütemezését a határozat 

mellékletében szereplő táblázat szerint hagyja jóvá. 

 

 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  alpolgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

14. Napirendi pont: 2022. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, 

meghirdetéséről 

(153. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné az idei évben is meghirdetésre került az adománygyűjtő akció. A korábbi évek 

gyakorlatát követve megkereste a környékbeli vállalkozókat, hogy pénzbeli vagy természetbeni 
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felajánlásokkal támogassák ezt a kezdeményezést. Bicske Város Önkormányzata élen jár a 

kezdeményezésben, ezért a nehéz anyagi helyzet ellenére megnövelt összeget, bruttó 800.000,- 

Ft támogatást folyósít az adománygyűjtő számlára. Szeretne egy módosító javaslattal élni, 

miszerint a határozat 2. pontja változna a következők szerint: „Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az adománygyűjtő számlán összegyűlt összeget átadja a Hátrányos 

Helyzetű és Nehézsorsú Emberekért Közalapítványnak, támogatási szerződést köt vele.” A 

befolyt összeg után megtudja állapítani az alapítvány, hogy milyen összegben tud vásárlási 

utalványt kiállítani. Ugyan úgy, ahogyan az idősek világnapján úgy most is a helyi kisboltokat 

támogatva náluk lehetne beváltani ezeket az utalványokat. Ehhez kérné a testület támogatását. 

További változás lenne még, hogy az eredeti határozati javaslatban szereplő 8. pont kikerül a 

határozati javaslatból. Megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó.  

 

Molnár Dániel javaslattal szeretne élni. Kérdezi, hogy esetleg a Családsegítő Központot nem 

lehetne bevonni abba, hogy ők határozzák meg, hogy kiknek lenne szüksége utalványra. 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy szoktak javaslatot kérni, de a személyiségi jogok védelme 

miatt nem tudnak a Családsegítő Szolgálathoz adatért folyamodni, hiszen ez nagyon érzékeny 

adat. De nyilván megvan minden olyan kommunikációs forrás, ahol lehetőség van arra, hogy 

ezeknek az embereknek eljuttassák a csomagokat. Mindenkit arra biztat, hogy a saját 

körzetében a megszokott támogatotti körön felül is legyenek kedvesek nyitottabban még jobban 

odafigyelni, hogy tudjanak segíteni, ha kicsit is, de szebbé tenni ezeknek az embereknek az 

ünnepeit. Amennyiben nincs egyéb kérdés, a javasolt módosítással teszi fel a határozati 

javaslatot szavazásra. Kéri, aki ezzel egyetért 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 

174/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

2022. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. adventi adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalást) hirdet, 

 

2. az adománygyűjtő számlán összegyűlt összeget átadja a Hátrányos Helyzetű és 

Nehézsorsú Emberekért Közalapítványnak, támogatási szerződést köt vele, 

 

3. az adománygyűjtő számlára 800.000,-Ft támogatást folyósít, 

 

4. a támogatást a 2022. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre 

álló pénzösszeg terhére biztosítja, 
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5. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az 

adventi adománygyűjtést, 

 

6. felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletében meghatározott 

adattartalommal az adományozókkal kötendő megállapodások aláírására, 

 

7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon elrendeli. 

 

 

Határidő: 2022.12.24. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

15. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi 

munkatervéről  

(170. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné az SZMSZ alapján a képviselő-testület rendes ülése munkaterv szerint 

működik. A munkaterv tervezetét a jegyző összeállította, jóváhagyás céljából a képviselő-

testület elé terjeszti. Kéri, hogy az előterjesztett munkatervet fogadja el a képviselő-testület. Az 

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

Kéri, aki határozati javaslattal egyetért, 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 

175/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervét a határozat 

elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint fogadja el.  

 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

16. Napirendi pont: Tájékoztatás Bicske város környezeti állapotáról 

(178. sz. előterjesztés) 
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Bálint Istvánné jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget, amennyiben elfogadják az 

előterjesztés mellékletét képező környezeti állapotról szóló tájékoztatást. Külön megköszöni 

Molnár Dániel képviselőtársának, hogy felhívta a figyelmét arra, hogy a nagyállomás projekt 

területén szénhidrogén szennyezés veszélye áll fenn. Azonban már oly sokszor felhívta 

képviselőtársak figyelmét, hogy figyeljenek arra, hogy mindig a megfelelő hatáskörrel 

rendelkező szervet keressék meg. Az előterjesztést tárgyalta a Város-és Vállalkozásfejlesztés 

bizottság. Kéri elnök urat, tájékoztassa a bizottságot a döntésükről. 

 

Börcs Antal a bizottság 4 igennel támogatta az előterjesztést. 

 

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

 

Molnár Dániel köszönetét szeretné kifejezni, hogy eljuttatta polgármester asszony a megfelelő 

fórumra ezt az információt és bízik benne, hogy a Kormányhivatal a megfelelő lépéseket 

követően megfogja tenni azt, amit kell ebben az ügyben. 

 

Bálint Istvánné amennyiben nincs több jelentkező, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért 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 

176/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

Tájékoztatás Bicske város környezeti állapotáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 

bekezdése értelmében a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, Bicske város 

környezeti állapotáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, 

2. felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás helyben szokásos módon történő 

közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

17. Napirendi pont: A védőnői körzetek módosításáról 

(167. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a Kapcsolat Központ intézményvezetője hívta fel figyelmét a 

rendelet módosításának szükségességére, amit az alacsony gyermeklétszámokkal indokolt. A 
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rendeletmódosítással egyúttal az intézményi elnevezéseket is aktualizálják. Az előterjesztést 

tárgyalta a Humánerőforrások Bizottság. Kéri elnök asszonyt tájékoztassa a testületet a 

bizottság véleményéről. 

 

Sulyokné Guba Judit köszöni a szót. A bizottság 5 igen szavazattal támogatta a rendelet-

tervezetet. 

 

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

jelentkezőt. Kéri, aki a rendelet-tervezettel egyetért 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 rendeletet hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelete 

a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

18. Napirendi pont: 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-

ellátási előszerződés megkötéséről 

(172. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné örömmel tájékoztatja képviselőtársakat, hogy az 5-ös számú felnőtt háziorvosi 

praxis betöltésére érkezett egy jelentkező Dr. Gidófalvy Rita doktornő részéről. Az 

előterjesztésben ismertetett eljárásrend alapján kerülhet betöltésre a praxis, amelynek első 

lépése az előszerződés megkötése a praxisengedély megszerzéséhez. Kéri, hogy a csatolt 

előszerződést fogadják el. Az előterjesztést tárgyalta a Humánerőforrások Bizottság. Kéri elnök 

asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről. 

 

Sulyokné Guba Judit a bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

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

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

177/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási előszerződés 

megkötéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében, - a tartósan betöltetlen - Bicske 

5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának biztosítására a MargaritaMed Kft. 

gazdasági társasággal, mint egészségügyi szolgáltatóval (székhely: 1026 Budapest, Fillér 

utca 34. 3.em.1.; cégjegyzékszám: 01-09-403954; adószám: 27465811-1-41; képviseli: Dr. 

Gidófalvy Rita ügyvezető) az 1. számú melléklet szerinti tartalommal előszerződést köt és 

felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására, 

 

2. az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén – a Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi 

körzetre kiadott praxisengedély alapján - a háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozóan 

feladat-ellátási szerződést köt, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert az előszerződés megkötéséhez szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a praxisengedély kiadására 

jogosult, a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges 

észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

 

 

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

19. Napirendi pont: Döntés a bicskei 526/49 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

(177. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné Húshegyi Péter bicskei lakos kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a 

tulajdonában álló ingatlana melletti forgalomképes önkormányzati ingatlan megvásárlására. A 

vagyonrendeletnek megfelelően igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt kértek fel az 

értékbecslésre. Kéri, hogy a határozati javaslatot támogassák. Az előterjesztést tárgyalta a 

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

 

Bárányos József a bizottság 4 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 

 

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

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

178/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

Döntés a bicskei 526/49 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a beérkezett EPAPIR-20221026-10272 azonosítószámú kérelemnek helyt ad, ezzel 

egyidejűleg a tulajdonában álló bicskei 526/49 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű forgalomképes ingatlant értékesíteni kívánja Hushegyi Péter részére, 

2. az ingatlan forgalmi értékét, vételárát dr. Póczos Géza igazságügyi ingatlanforgalmi 

szakértő értékbecslése alapján 4,5 millió forintban határozza meg, 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse. 

 

 

Határidő:  2023. január 1. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bálint Istvánné kéri, osszák ki a napirendre felvett előterjesztést. Azért, hogy mindenki áttudja 

tanulmányozni a kiosztott előterjesztést, szünetet rendel el. 

 

9:25 - 9:43 Bálint Istvánné polgármester szünetet rendel el. 

 

20. Napirendi pont: A Bicskei Torna Club Egyesület által benyújtott kérelmek 

elbírálásáról 

(180. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes. A Bicskei 

Torna Club Egyesület beadványairól kell dönteniük. A 2022. október 17. napján hozott 

döntésük ellenére a BTC továbbra is kéri a jelzálogjog bejegyeztetést az ½ tulajdoni hányadban 

önkormányzati tulajdonú sporttelep ingatlanára. A testület a tárgyban már hozott döntést, így 

az „ítélt dolog” elvet kell alkalmazni. Fontos kihangsúlyozni, hogy nem a fejlődés ellen vannak, 

hanem az önkormányzati vagyon megterhelése ellen, így a kézilabda edzőcsarnok létesítéséhez 

úgy gondolja, hogy örömmel megadják a tulajdonosi hozzájárulást. A BTC ingatlan vételi 

szándék bejelentésére javasolja, hogy készíttessenek el a vagyonrendelet szerinti értékbecslést 

és akkor megindulhatnak ezügyben a tárgyalások és megtudják beszélni, ha a BTC-nek is 

megfelel akkor, hogyan fogja tudni a későbbiekben ezt a várostól megváltani. 

Volt még egy levél, amiben a BTC az éves támogatást kéri. Aki érintett volt, mindenki 

tájékoztatva lett, hogy nem tudják odaítélni a támogatást, hiszen az önkormányzati 

feladatellátás veszélye állna fenn. Nem állnak jól anyagilag, tehát gondolkozni kell minden 

egyes fillér megfogásán. Így a BTC részére is meg kellett küldeni ezt a levelet. Az előterjesztést 

nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát, képviselőtársakat illeti meg a szó. 

 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő elmondja, hogy évekkel ezelőtt azért tartott igényt a város az 

egyesület tulajdonában lévő ingatlan bizonyos százalékára, hogy a város képviselő-testülete 
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minden körülmények közt rálásson az ott folyó bármilyen munkákra vagy tevékenységekre. 

Tiszteli elnök úr tevékenységét, de bármikor változhat a helyzet. Február 24-e előtt senki nem 

gondolhatta, hogy egész Európában háború lesz, illetve az erre adott válaszokkal kell 

foglalkozni. Nem tudni, hogy holnap, holnapután mi fog történni. A határozati javaslatból 

szeretné kivetetni a tulajdonrész eladásáról szóló pontot. A városnak minden körülmények közt 

kell legyen rálátása arra, hogy mi zajlik a bicskeiek sportját képviselő egyesületben. Szeretné, 

ha a város ragaszkodna az ingatlantulajdon részéhez. A múltkori előterjesztésnél sem értette, 

hogy mi a probléma azzal, hogy a Magyar Állam részére jegyeznek be jelzálogot. Nem 

gondolja, hogy akkora probléma lenne, de úgy fog szavazni ahogy a többség szavaz, mert azt 

gondolja ez egy komoly döntés. Szeretné, ha tényleg megfontolnák, mert nem lenne jó, ha az 

egyesület, ami a bicskeiek sportját koordinálja lehetetlen vagy nehéz helyzetbe hoznák.  

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy miért gond az, hogy a Magyar Állam javára kerül bejegyzésre. 

Vissza utal az első felvetésére. Mi van akkor, ha nem tud megvalósulni a jelenlegi gazdasági 

helyzetben ez a beruházás. Akkor kérdezi, hogy lesz a városnak rálátása az egyesület 

működésére. 

 

Dr. Bourgla Ossamah elmondja, hogy érti, de nem vész kárba, hanem a Magyar Állam 

tulajdona lesz. 

 

Bálint Istvánné nem arról van szó, hogy kárba vész. Ahogyan elmondta már, nem a fejlődés 

ellen vannak, de mindenkinek meg kell érteni, hogy a jelen helyzetben ilyen még nem volt, 

hogy jelzálogjog bejegyzését kérik a testülettől az ingatlan fejlesztésére. Most, amikor mindent 

megszorítanak, minden meghúznak, amit lehet nem szeretnék eladósítani magukat, 

önkormányzati vagyont nem szeretnének megterhelni. Más helyzet lenne, ha nem a mostani 

állapot lenne, ami van. Lehet e-mögé nagyon sok mindent gondolni, de felesleges. 

 

Dr. Bourgla Ossamah nem gondol mögé semmit, csak próbálja magának megmagyarázni, 

hogy mi zajlik, mi történik, mit szeretne vagy mi lenne a város érdeke. 

 

Bálint Istvánné jelen állapotban azt gondolja, hogy biztonsággal a város érdekeit így tudják 

képviselni. Amennyiben ezzel kapcsolatban másvalaki mást gondol, akkor nyugodtan fejtse ki 

a véleményét. 

 

Molnár Dániel köszöni a szót. Egyetért polgármester asszonnyal a jelzálogtól való 

„félelemmel”. Azt érzi nem elég biztos az, hogy ha most egy ekkora jelzálogot bejegyeznek, 

nem tudhatják, hogy mi fog történni a BTC-vel a következő években, pont emiatt a 

kiszámíthatatlanság miatt, amit doktor úr is említett. Egyúttal doktor úrral meg abban ért egyet, 

hogy problémás lenne elveszíteni a rálátásukat az egyesület életébe, ami a BTC területén folyik. 

Neki a határozat 3. pontjával van kifogása, az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő 

megbízásával. December 6. a határidő az MLSZ felé, kérdezi, hogy keresztül lehet-e vinni 

addig egy adás-vételt. 

 

Fritz Gábor kérdezi képviselő úrtól, hogy hol látja az adás-vételt a határozati javaslatban. 

 

Molnár Dániel ez a mellékletekben van nem a határozati javaslatban. 

 

Fritz Gábor az előterjesztés leírja világosan, hogy jelen pillanatba ez egy korlátozottan 

forgalomképes vagyonelem, tehát ebben az állapotában nem történhet meg az elidegenítés. 

Tulajdonjog változásról most nem tud szólni ez a határozati javaslat. Annak az első vagy a 

nulladik lépcsőfoka az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő megbízása. 
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Molnár Dániel nem érti, hogy most miért döntenek arról, hogy felbecsültetik, hogyha 

egyébként azt a határidőt, amit a BTC-nek teljesíteni kéne az MLSZ felé azt nem fogja tudni 

teljesíteni már. Kérdezi, hogy ez egy jövőbeli lehetőség-e. 

 

Bálint Istvánné egy tovább gondolásra ad lehetőséget. 

 

Molnár Dániel továbbra sem világos neki. Kérdezi, hogy ez egy jövőbeni esetleges hasonló 

helyzet miatt akarják az ingatlant felbecsültetni és esetleg eladni a BTC-nek. 

 

Bálint Istvánné felmerült a lehetősége, hogy eladják a BTC-nek, hogy ha megtudnak egyezni. 

Ahhoz, hogy tudjanak tárgyalni ahhoz kell egy értékbecslési alap. Tehát megtörténhet az 

értékbecslés és kialakulhat az a helyzet, hogy nem történik eladás. A lehetőségeket próbálják 

felmérni. 

 

Sulyokné Guba Judit képviselő köszöni a szót. Elmondja, hogy kicsit furcsa helyzetben van, 

mert ő ezt most másként látja. A dokumentumok között be van csatolva egy 2016-ban 

megkötött szerződés és ennek az egyik melléklete egy bankszámla kivonat, ahol a záró egyenleg 

volt akkor 44 millió forint. Egy prosperáló egyesületről beszélnek. A BTC-nek a költségvetése 

ennek nem a többszöröse, hanem milliárdos nagyságrendekről beszélnek. Az, hogy 50 %-ban 

az önkormányzat a tulajdonosa ennek az egyesületnek, egyrészt rálát arra, hogy mi történik, 

másrészt meg ez arról szól, hogy közös a sorsuk. Ha jól megy a BTC-nek akkor abból az 

önkormányzat is tud profitálni, mert értéket képez a városba, ha meg rosszul megy akkor is 

közös a történetük. A jelzáloggal kapcsolatban azt szeretné mondani, hogy ő ezt sokkal 

egyszerűbbnek látja. Képviselő úr a legelső levelében eléggé érthetően leírja, hogy miről van 

szó. Tehát, hogy a támogatás nem hitel, így nem jár eladósodással ez a TAO támogatás. A 

jelzálog bejegyzése mindössze annyit jelent, hogy a 15 év alatt a létesítményt a tulajdonosok 

csak a jelzálogjog jogosultja a Magyar Állam hozzájárulásával értékesíthetik. Abszolút egyetért 

polgármester asszony, illetve a képviselő-testület elővigyázatos gondolkodásával, de nem érzi 

annyira veszélyesnek. Tehát nem a jelzálogjog bejegyzése fogja jó vagy rossz irányba 

befolyásolni ezt a történetet, hanem ha a gazdasági helyzet romlik, akkor az nyilván kihatással 

lesz nem csak az önkormányzatnak, hanem az egyesület életére is. A TAO támogatás pedig 

teljesen egyértelmű, hogy azért kell hivatalosan a jelzálogot biztosítani, mert a központi 

költségvetésből eltérített összegről van szó, mondhatná azt is, hogy közpénzről. Ha 

beleinvesztál az egyesületbe a TAO-n keresztül a kormányzat egy-egy beruházásba, akkor 

nyilván nem akarja azt, hogy annak a megvalósulása után eladásra kerüljön akárkinek a 

fejlesztett terület. Tehát az, hogy ha a Magyar Állam a hozzájárulásával lehet csak értékesíteni 

ez a világ legtermészetesebb dolga. Amennyiben nem hitelkonstrukcióról van szó úgy, mint 

általában, hogy valakinek megterhelik az ingatlanát, akkor mindig egy hitel konstrukcióval jár 

együtt és ő ezt nem így látja. Úgyhogy kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy ezen 

gondolkodjanak el. 

 

Bálint Istvánné kérdezi, hogy van-e még képviselőtársaknak véleménye, kérdése. 

 

Tessely Zoltán nagy szeretettel köszönt mindenkit. Szeretné megköszönni a meghívást a 

testületnek az ülésére. Elsőként elnézést is szeretne kérni, hogy az előző ülésen nem tudott részt 

venni, mert akkor éppen parlamenti nap volt. Régen volt már Bicskén testületi ülésen, csak 

gratulálni szeretne, mert az ülésnek a hatékony hangulata az bizakodásra ad okot. Az, hogy 20 

környéki napirend kicsit bő egy óra alatt letud menni, az azt gondolja hatékony működést 

tükröz. Elsőként nem, mint BTC elnök, hiszen így kapta a meghívást, de engedjék meg, hogy 

Szita Károly kezdeményezése kapcsán néhány információt megosszon a testülettel, mint 

országgyűlési képviselő. November 22-i adat, hogy 2551 önkormányzat csatlakozott ehhez a 

felhíváshoz. Ez a magyar önkormányzatoknak a 80 százaléka, a mi választókerületünkben 
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Pannónia Szívében a képviselő-testület mostani döntésével 35 településből 35-en tehát 100%-

ban. Ezzel egyértelműen azt látja visszaigazolni, hogy ami elhangzott vádként az nem fedi a 

valóságot. Ez a politikai családokon túlmutató csatlakozás a kezdeményezéshez, úgyhogy 

köszöni szépen, hogy ezt a város megtette.  

És akkor rátérne a BTC ügyeire és mint BTC elnök szól a testülethez a következők szerint. 

Amikor átvette az elnökséget akkor a képviselő asszony által idecitált adatokat azzal nem 

teljesen naprakész. Egy lelki megközelítést adna. Akkor a megye első osztályban utolsó helyen 

80-as gól különbséggel állt a csapat tehát ez ‘15-’16-ban így nézett ki, tehát volt honnan 

fejlődni. Ami az asztalon van előterjesztéshez közvetlenül csatlakozik. A Bicskei Torna Club 

mivel 1912- ben alakult ezért nem nehéz kiszámolni, hogy 110. évfordulós évében vannak. 

Innen indult el az egész kezdeményezés, hogy ebben a jubileumi évben úgy tudjanak ünnepelni, 

ami méltó az egyesülethez. A tervezés elkezdődött 2021-ben, ami azt célozta meg, hogy két új 

öltöző, egy bemelegítő kondicionáló terem és egy edzői szobával bővüljön a létesítmény. Első 

körben tekinthető úgy, hogy tulajdonképpen az NB hármas csapatnak az előnyeit szolgálja. 

Hogyha ismerik a hozzáállását, akkor tudják, hogy nekik az elmúlt években mindig az 

utánpótlás volta a legfontosabb, az utánpótlás nevelés. Túl azon, hogy biztosak abban, hogy 

egy vonzó első csapat nélkül, ahol vannak jó eredmények, jó hangulatú meccsek nem lehet 

gyermekeket megszólítani. Most az történne, hogy az egyes csapat fog az új részbe költözni, 

ahol most vannak, az felszabadul az utánpótlás sportnak, illetve a többi pályának, ami létrejött 

rekortán pálya, teniszpálya öltözőként lehetne használni. Amikor az elnökség azt a döntést 

hozta, hogy elkezdi a beruházást, akkor tisztában volt még azzal, hogy nincsen TAO határozat. 

Olyan TAO határozat, amely TAO forrásból teszi elszámolhatóvá a fejlesztést. Magyarul 

rendelkezésére áll a Bicskei Torna Clubnak más fejlesztési elnyert forrásból ennek a bővítésnek 

a befejezése. Tehát nem azt veszélyezteti az esetleges rossz döntése a testületnek a mai napon, 

hogy ezt nem tudják befejezni, vagy ott fog egy torzó éktelenkedni, hanem be tudják fejezni, 

de arra gondoltak, hogy az előző éveknek, három évnek a fejlesztési TAO kereteiből voltak 

olyan maradvány források, amelyek amikor a pályázatokat beadták racionálisnak tűntek az évek 

során viszont ez nem igazolódott vissza, tehát három évben volt olyan maradványforrás amelyet 

elindítottak átcsoportosítani erre a célra. Erre a támogatást ezt megkapták, olyannyira, hogy 100 

%-os intenzitásúra került emelésre korábban 70 %, amihez 30 % önrészt kellett volna tenni. 

Hogyan kerül a tulajdonosi hozzájárulás és a jelzálogjog bejegyzés az asztalra? Ma már nem 

lehet olyan TAO beruházást igazából tervezési szinten elindítani sem. Tehát a kézilabda 

edzőcsarnok tekintetében azért van Önök előtt ugyanez a kérdés, mert ott még a tervezési 

folyamatnak a TAO-ból történő finanszírozásánál is már követelmény, hogy ez bejegyzésre 

kerüljön. Ez egy átláthatóságot jelentősen növelő ok, ami miatt ez bevezetésre került. Mit jelent 

ez a jelzálogjog? A jelzálogjog bejegyzése arra a létesítményre kerül, ami a TAO forrásból 

megépült. Azaz téves az a vélekedés, hogy a Bicskei Torna Club területének a három hektárjára 

kerül. Arra a létesítményre kerül, amit a forrásból létrehoztak. Ezért nyilván továbbra is arra 

kéri a testületet, hogy ezt a döntést jószívvel hozzák meg. Nem lát olyan típusú veszélyt, mint 

amelyet értelmezni vél egy nehéz helyzetben, már pedig nehéz helyzetben vannak, hogy 

érdemes ezekre is gondolni. Képviselő úr fölvetése kapcsán az a döntés 2016-ban született meg 

az egyesület és az önkormányzat között, hogy azt a 30 %-ot amire jól emlékszik azt 50 %-ra 

tudja emelni az önkormányzat. Megvallja őszintén ő is úgy gondolta, hogy a 

kiegyensúlyozottság érdekében ez az 50-50 százalékos arány ez nagyszerű, jó rálátást ad az 

önkormányzatnak, sőt biztos háttér támogatót az egyesületnek. Tehát az 50 %-os arány az már 

az ő elnöksége alatt jött létre és az önkormányzattal köttetett. Ebben a megállapodásban az is 

szerepel, hogy a felek 50 évre sportcéllal kívánják használni a területet. A tornacsarnokkal 

kapcsolatosan polgármester asszony által elmondottakat köszöni, hiszen akkor el tudják 

kezdeni a tervezést hogyha ezt a jelzálogot e tekintetben a képviselő-testület megfogja tudni 

adni. Itt ugye egy másik látványsportról van szó. Ez a kézilabda szövetség által jöhet létre. 

Vannak benne más érintettek is mert az Etyeki egyesület által megvalósítani nem tudott 

létesítmény egy együttműködési megállapodás keretében épülhetne meg Bicskén. Mégpedig 
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úgy, hogy ezt is 100 %-ra ki tudja egészíteni a kézilabda szövetség a 70 %-os támogatottságot, 

illetve egy újabb elvárást kért, hogy legyen lelátó, hogy itt lehessen mérkőzéseket is 

bonyolítani. Meggyőződése az, hogy ha az az álom, amit közösen formáltak, hogy egy 

emblematikus új helyen létrejöjjön Bicskének a Pannónia Szíve Sport és Kulturális Központtal, 

akkor nem hagyhatják elsorvadni a kézilabda szakosztályt. Azért nem hagyhatják elsorvadni 

mert nagyon nehéz helyzetbe hozta őket már a covid is, illetve a teremnek a hiánya. Az edzési 

lehetőségeknek a hiányán túl a mérkőzéseket vagy Tarjánban tudják, vagy pedig Martonvásáron 

tudják bérelt csarnokban bonyolítani. A támogatással kapcsolatosan, amit polgármester asszony 

képviselő úrnak a felvetésére elmondott, hogy az ez évi eredeti költségvetésben szereplő 20 

millió Ft-os támogatást azt egyes önként vállalt feladatok tekintetében csökkenti, illetve 

megszüntetik, ezt a levelet megkapták. Szeretné jelezni, hogy az egyesületnél jelen pillanatban 

33 fő alkalmazott van ebbe benne vannak az edzők a kiszolgáló személyzet és még sorolhatná. 

Az egyesületben sportoló nem az első két csapatban, hanem az egyesületben sportoló. Ez azt 

jelenti, hogy a fiatalok utánpótlás korúak, jelen pillanatban 294 gyermeket érint. Nekik sem 

okoz könnyedséget mindaz, ami az önkormányzati világot is érinti, de természetesen tudomásul 

tudják venni, hogy ezt a forrást nem tudja a képviselő-testület biztosítani. Érti a kételyeket és 

vannak is bőven hiszen, nyilván a testület előtt is ismert, hogy a Bicskei Torna Club az elmúlt 

években arra törekedett, hogy eljöjjön az az idő, amikor nem önkormányzati, illetve gazdasági 

szereplők által nyújtott támogatásokból biztosítja a költségvetését. Ezért vágtak bele olyan 

beruházásokba, amikről úgy gondolták, hogy hosszútávon bevételt teremtő beruházások 

lesznek. Párhuzamosan a mostani BTC-s építkezéssel folyik a Lajtha-ház és a Kulturális 

Központ építése. Ez egy két területű operatív program forrásaiból tud megvalósulni, itt közel 1 

milliárd forintos beruházásról van szó, ami a megítélésük szerint a hangstúdiónak a létrejöttével 

komoly bevételt termelő is lehet. A másik fejlesztés az a testvérvárosukban Tusnádfürdőn 

tervezésre kerülő és most vázlattervi szinten álló magaslati edzőtábor helyszín, amihez jelentős 

nemzeti forrásból a szükséges ingatlanoknak a nagy részét megvásárolták és a tervek is már 

látványtervi szinten vannak. Biztató a jövő, persze minden átfogalmazódik február 24-e óta. 

Ezek azelőtt nagy lehetőségek voltak a bevétel növelésre, most azért legyenek őszinték mind a 

két esetben azért van bizonytalanság. Érti a bizonytalanságát a képviselő-testületnek hiszen 

amikor először megválasztották Bicskén polgármesternek, akkor hasonló helyzet volt, mint 

most. Nehéz körülmények közt volt a város. Azért mondja, hogy hasonló mert akkor éppen 

csődben volt. De mégis úgy gondolták, hogy az uszodát be kell fejezni, mégis úgy gondolták, 

hogy az Egészségügyi Központot be kell fejezni, mégis úgy gondolták, hogy a hivatalnak ezt a 

méltó új helyet kell biztosítani úgy, hogy közben a zeneiskolát átköltöztették egy másik helyre, 

mégis úgy gondolták, hogy az óvodákat beleértve a tanóvodát is abban a nehéz válságos 

helyzetben is fejleszteni kell. Biztos abban, hogy minden válságnak vannak nyertesei. A 

nyertesek azok biztos benne, hogy bátran közelítenek meg egy-egy problémát. Erre a bátorságra 

kéri a képviselőket. Elmondva már most, hogy természetesen elfogadják a döntésüket, nem is 

tehetnek mást és hogy a döntésnek a súlya ne nehezedjen túlzott mértékben a vállukon ez nem 

fogja őket tönkre tenni. Mégiscsak Advent van, az első gyertyát már meggyújtották biztos 

benne, hogy többen közülük Rorátéról vagy más néven Angyal Miséről érkeztek. Ezeken azt 

szokták hallani, hogy a kis Jézusnak a várakozásához mi is hozzá tudunk tenni, hogy ő egy 

kényelmesebb jászolban fekve érkezhessen egy-egy szál szalmával. Azt gondolja, hogyha félre 

tudják tenni a bizalmatlanságot, vádaskodást gyűlölködést és tudnak alázattal fordulni és 

szeretettel egymáshoz, akkor biztosan jó döntést fogunk hozni. Ezt kéri a képviselőktől a 

legnagyobb tisztelettel. 

 

Csörgöl Ákos köszöni a szót. Azt szeretné hozzáfűzni, hogy az MKSZ-szel történt egyeztetés 

során azt az információt kapták, hogy a jelzálog bejegyzéstől eltekinthetnek, hogy ha kellő 

alátámasztást kapnak az egyesülettől. Ez a kellő alátámasztás, hogy mit jelent, azt lehet, hogy 

nekik kell megfogalmazni közösen. 
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Tessely Zoltán erre válaszul elmondja, hogy nyáron jártak így az MLSZ-es pályázattal 

kapcsolatban. Akkor az volt a hír, hogy ez nem szükséges, tudniillik az a helyzet, hogy nem a 

felépítmény lesz közös tulajdon, hanem az, amire épül annak vagyunk mi az önkormányzattal 

közös tulajdonosai. Ezért kell a tulajdonosi hozzájárulás a jelzálogjog bejegyzésre és azért nem 

folyamodtak a jelenlegi BTC fejlesztés kapcsán ilyenért mert akkor az volt az információ, hogy 

elég lesz csak az elnökségnek a döntése. De nem volt elég, úgyhogy szerinte ebben az esetben 

sem lesz. 

 

Bálint Istvánné köszöni képviselő úr hozzászólását és az elmondottakat. Szeretné, ha tiszta 

lenne mindenki előtt, amit elmondott az előző testületi ülésen és elmondta most is, hogy nem 

az a céljuk, hogy tönkre tegyék a BTC-t. Azt sugallani, hogy nem tud az önkormányzat 

együttműködni az egyesülettel és mindent megtesznek azért, hogy ez a történet ne valósuljon 

meg, úgy gondolja ez nem helyén való. Tehát nem szeretnék tönkre tenni a BTC-t. Tisztában 

vannak az értékekkel, tisztában vannak azokkal a fejlesztésekkel, amit a város életéhez pluszban 

hozzá tud tenni és a nehézségek ellenére szerencsére ugyanazt tudja elmondani, amit elmondott 

képviselő úr, hogy amikor polgármester lett a nehézségek ellenére a város fejlődött és fejlesztve 

lett. A jelenlegi helyzetben attól függetlenül, hogy hosszú időn keresztül akadályoztatva voltak 

akár a tűzoltóság beruházása kapcsán is, ezt a beruházást is be tudják fejezni, annyi 

különbséggel, hogy az elnyert pályázati forrás mellé 50 millió forintot a városnak hozzá kell 

raknia. Úgy gondolja mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fejlődés útján ne álljanak 

meg, hanem e mentén haladjanak. Kell prioritásokat alkalmazni, képviselni. Ez egy igazán 

nehéz és kellemetlen döntés több szempontból is. Úgy gondolja, hogy mindannyian az asztal 

körül arra tették fel erre az időszakra az életüket az eskü alapján, hogy a legjobb tudásuk szerint 

képviselik a település érdekeit és a településen élők érdekeit. Az előterjesztést nyilván nem volt 

idejük úgy elolvasni a képviselőtársaknak, mint a korábban kiküldött anyagokból, de ha 

figyelmesen olvasták akkor az előterjesztés másik oldalának a lap tetején a nemzeti vagyonról 

szóló törvényre hivatkozásban van egy alátámasztás, hiszen korlátozottan forgalomképes 

vagyonelemről van szó, amely az önkormányzat hitelfelvételre és kötvény kibocsátás esetén 

annak fedezetéül nem szolgálhat, kizárólag az állam és másik helyi önkormányzat vagy 

önkormányzati társulás részére idegeníthető el. Úgy gondolja, hogy erre fontos volt felhívni a 

figyelmet. 

Kérdezi, hogy van e még esetleg kérdése valakinek. 

 

Horváth János Koppány kérdezi, hogy a BTC és a város közös vagyona, hogy a földterület a 

közös és a rajta szolgáló ingatlanok azok nem közösek? 

 

Tessely Zoltán a TAO forrásból megvalósult ingatlanok tekintetében a pályázó a Bicskei Torna 

Club Egyesület. Saját forrásból létrejövő ingatlanok tekintetében úgyszintén. Ezek egy mozgó 

tulajdoni hányadot jelölnek, különben azért is nagyon nehéz meghatározni azt, hogy milyen 

vagyonértéken jöhetne szóba az az adásvétel, amiről beszéltek. Különben nyilván azért nem is 

javasolta ezt a képviselő-testületnek az előző döntés előtt, mely szerint ez felmerült, hogy 

esetleg a tulajdoni hányadnak az eladásával tennék egyszerűbbé ezeket a folyamatokat. 

Továbbra is azt gondolja, hogy ez biztosíték mindkettőjük irányába annál is inkább mert van 

egy elkötelezettség 50 évre. Biztos meg lehet tenni, mert ha meglehetett tenni a 30%-ról 50%-

ra emelés során a másik irányba akkor meglehet itt is tenni, de valóban így van. Mivel az 

önkormányzatnak van tulajdon része ezért az ő tulajdonosi hozzájárulását kell adni a jelzálogjog 

bejegyzéshez. 

 

Dr. Bourgla Ossamah szerint ez egy nagyon érdekes fejlemény. Minden beruházás, ami most 

létrejön a BTC területén az a BTC-nek a tulajdona, tehát az önkormányzat 50 %-a folyamatosan 

csökken. Kérdezi, hogy ezt jól érti-e. 
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Tessely Zoltán, ha egészen őszinte akar lenni, ennél bonyolultabb. Jelen esetben, amiről 

beszélnek ennél egyértelműen arról van szó, hogy a jelenlegi tulajdoni hányad. Azok a 

szerződések nem úgy köttetek, hogy ha 50 milliárdos plusz vagyona lesz akkor is mindig az 50 

%, de arról beszélt polgármester asszony, ha még sem gondolkodnak az eladáson, hogy egy 

igazságügyi ingatlanszakértő határozza azt meg, hogy ezek a fejlesztések tulajdoni hányadot 

tekintetében milyen befolyást tett. Például van ezer más kérdés, amikor a Bicskei Torna Club 

egyesület saját forrásból úgy dönt, hogy mivel szeretne egy második élő füves pályát mert 

különben lehet, hogy messziről úgy tűnik, hogy nagyon sokat fejlődtek, meg jó meg rossz hír 

is, amit elfog mondani. A Fejér Megyei Labdarugó szövetség szerint a Bicskei Torna Club 

egyesületnél sportoló gyermeklétszám a sportolói létszámhoz képest még kellene egy műfüves 

pálya, de nem tudják megoldani az elvárásokat. Az a jó, hogy belekerülnek abba a kalapba, akik 

majd a következő évben pályázhatnak mert sokkal inkább szűkül a lehetőség, hogy ki adhat be 

egyeltalán pályázatot. Az adhat be különben, ahol a megyei egyesület szakmailag alátámasztja. 

Náluk a második élőfüves pálya az szakmailag alátámasztott. A területeket ők vették meg saját 

forrásból, tehát ez egy újabb kérdés, hogy akkor az is közös. 

 

Fritz Gábor a közhiteles ingatlan-nyilvántartás a mai napon hatályos állapota szerint a bicskei 

526/33 hrsz-ú ingatlan az egy osztatlan közös tulajdonú ingatlan ½ tulajdoni hányadba BTC, ½ 

tulajdoni hányadban önkormányzati tulajdonnal. Sulyokné Guba Judit képviselő asszonynak 

volt még egy pontatlansága, amit pontosítana, hogy ne legyen belőle félreértés. Magába a 

sportegyesületbe az önkormányzatnak semmilyen tulajdoni hányada nincs – ugye ez hangzott 

el képviselő asszony részéről – a Sportegyesület egy civil szervezet. 

 

Bálint Istvánné tehát az egyesület működteti önmagát és a földrészben van tulajdonuk. Több 

jelentkezőt, kérdezőt nem lát. Kéri, aki módosítás nélkül a határozati javaslattal egyetért, 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: 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

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

hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2022. (XI.30.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Torna Club Egyesület által benyújtott kérelmek elbírálásáról 

  

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bicskei Torna Club Egyesület (2060 

Bicske, Kerecsendi Kiss Márton u. 2., adószám: 19820088-2-07) 

1. hozzájárulás kérése jelzálogjog bejegyzéshez (klubház bővítés) és hozzájárulás kérése 

kézilabda edzőcsarnokkal összefüggésben jelzálogjog bejegyzéshez (tervezés és 

kivitelezés) tárgyú kérelmét res iudicata – ítélt dolog elvet alkalmazva elutasítja, Bicske 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2022. (X.17.) határozatát hatályában 

fenntartja; 

2. kézilabda edzőcsarnok létesítéséhez szükséges, bicskei 526/33 hrsz-ú ingatlant (a 

továbbiakban: Ingatlan) érintő tulajdonosi hozzájárulásra irányuló kérelmének helyt ad, 

tulajdonosként hozzájárul a kézilabda edzőcsarnok létesítéséhez; 
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3. Ingatlan vételi szándék bejelentése tárgyú beadványa alapján az Ingatlan érkékbecslésével 

Dr. Póczos Géza igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt bízza meg; 

4. Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosított működési támogatás 

rendelkezésre bocsátása tárgyú kérelmét elutasítja, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 130/2022. (X.17.) határozatát hatályában fenntartja. 

 

Határidő:  2022. december 6. 

Felelős:  polgármester 

 

 

21. Bejelentések 

 

Bálint Istvánné képviselőtársakat illeti meg a szó. 

 

Sulyokné Guba Judit kettő bejelentése lenne. Az egyik a Tatai út Szent István út 

kereszteződésében útépítés zajlik és megmaradt az a zöld sziget, ami a Bartók üzlet előtt van. 

Arra szeretné felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy van ott egy szép régi feszület. Már 

eleve repedések voltak a talapzaton, most a földmunkák eléggé megviselték a szobrot is és a 

talapzatot is, tehát ennek a felújítását, rendbetételét szeretné kérni, illetve javasolni. A másikat 

egy lakossági bejelentés nyomán mondja. A Tatai úton a Kisfaludy utca és a Kölcsey utca 

közötti részen van valami járda, viszont az a probléma, hogy a járda be van már mélyülve, 

vagyis a két szélén lévő földrész, sokkal magasabban van, mint a járda, esőzéskor pedig 

sártenger van nem lehet közlekedni rajta. Azt kéri, hogy vizsgálják meg, hogy ott valami kisebb 

vízelvezetővel megtudják-e oldani ezt a problémát. 

 

Bálint Istvánné kérdezi, hogy melyik házszám előtt van ez? 

 

Sulyokné Guba Judit talán 24 és 12. 

 

Molnár Dániel jegyző úrhoz fordul a kérdésével. A tervezett munkatervben úgy volt, hogy 

ezen a testületi ülésen fogadják el a közmeghallgatás időpontját és ez nem került napirendre. 

Úgy tudja, hogy az önkormányzatnak évente legalább egy alkalommal kell közmeghallgatást 

tartania. Ezután szeretne érdeklődni, hogy betudják-e még idén pótolni ezt a közmeghallgatást. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy természetesen lesz közmeghallgatás. A Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégiával együtt szeretnék ezt megtartani. A dátum az december 14. és 

természetesen az SZMSZ szerint kerül a meghívó meghirdetésre. 

 

Balázs Péter a Vincotech fejlesztésével kapcsolatban a kertvárosban nagyon megnőtt a 

kamionos forgalom és az út szélére állna félre. Több képet csinált, hogy elkezdett letöredezni 

néhány helyen az út széle. Kérdezi, hogy megoldható lenne-e, hogy ne egyszerre jöjjenek a 

kertvárosba, hanem kint valahol megvárják még az egyik bemegy lerakja az anyagot és kijön, 

mert így tönkre fog menni az út és gondolja nem fogják megjavítani. 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a Vincotech-el napi kapcsolatban van ezt jelezni fogja feléjük. 

Megy a beruházás ez nyilván egy nagy teher az ott élőknek, hiszen a város belsejébe van egy 

gyár, aminek, hál istennek a fejlesztése zajlik, hiszen ez a város egyéb más szempontjából és 

az ott lakók szempontjából is ez egy jó dolog, csak ezt az időszakot nehéz kibírni.  

 

Balázs Péter a legnagyobb baj, hogy a Batthyány utcának nincsen padkája és ahogy félre állnak 

ott elkezd törni. 
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Bálint Istvánné ez dokumentálva lett a kezdetekor és az volt a megállapodás, hogy minden 

ilyen okozott kárt helyre fognak állítani. 

 

Balázs Péter még egy olyan kérése lenne, hogy elszeretné kérni a nyers felvételeket a testületi 

ülésről mindig, amennyiben ez lehetséges. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a testületi ülés eredményterméke maga a jegyzőkönyv. Ugye az 

egy közokirat. Az, hogy a felvételkészítő mit csinál a felvétellel vagy mit nem, az megint egy 

más kérdés, az a saját dolga. A felvételről az aktuális SZMSZ-ben nincs egy árva szó sem, tehát 

az eredménytermék a jegyzőkönyv, azt lehet olvasni. Természetesen azt feltöltik a honlapra is, 

bármikor betekinthetnek. 

 

Börcs Antal képviselőnek az a kérése a rendőrséggel való egyeztetés után, hogy városszerte 

több elhagyott autó is lehet, ezért azt szeretné kérni képviselőtársaitól, hogy jelezzék az e-mail 

címére azokat az autókat, amiket észrevesznek és akkor így Kapitány úrral egy „csomagban” 

tudnak egyeztetni. 

 

Bálint Istvánné szeretné megköszönni képviselő úrnak ezt a hatékonyságot. Múlt alkalommal 

képviselő úr volt egy közös egyeztetésen, egy fórumon a rendőrségen, ahol az önkormányzatot 

ő képviselte. Ott találtak megoldást erre a történetre, így tényleg arra kéri képviselőtársakat, 

hogy ha bárki bárhol tud olyan gépjárműről, ami régóta ott áll közterületen, foglalja a helyet és 

minden olyan más, ami a tudomásukra jut azt küldjék el képviselő úrnak vagy neki. 

 

Más jelentkezőt nem lát, ahogyan jelezték december 14-én 14 óra 30 perctől 16 óráig hívják a 

bicskeieket és természetesen a képviselőket az FVS kapcsán megtartandó lakossági fórumra és 

ezt követően 16 órától tervezik a közmeghallgatást, ami egy testületi ülés, tehát a részvétel az 

kötelező. Megköszöni mindenkinek a munkáját az ülést 10 óra 36 perckor bezárja és megkéri 

azokat, akik nem jogosultak a zárt ülésen való részvételre, hogy hagyják el a termet. 

 

K.m.f. 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


