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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. december 15. (csütörtök) 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 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő  

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

 

- 

 

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 

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 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági 

igazgatója 

 

Bálint Istvánné sok szeretettel köszönti a képviselőtársakat a vendégeket és televíziónézőket 

a 2022. december 15. napi rendes képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy az ülés 
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szabályszerűen került összehívásra és 12 fővel határozatképes. A képviselő-testületi ülést 

megnyitja és három új napirend felvételére tesz javaslatot. 6-os számmal javasolja felvenni „Az 

önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, 

valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről tárgyú előterjesztést. 

A következő a 7-es napirendnek javasolja felvenni „az önkormányzat intézményei 2023. évi 

földgáz energia beszerzése eredményének megállapításáról szóló előterjesztést és 8-as 

napirendnek pedig „az önkormányzat intézményei általános célú, valamint közvilágítás célú 

elektromos energia 2023. évi beszerzése eredményének megállapításáról tárgyú előterjesztést. 

A módosítással teszi fel szavazásra a napirendipontokat. Kéri, aki elfogadja az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

A 2022. december 15. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. december 15. 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 Polgármesteri Hivatal 2022. évi működéséről  

Előterjesztő: jegyző 

 

4. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről  

Előterjesztő: jegyző 

 

5. Döntés a szolgáltatástervezési koncepció 2022. évi felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségéről 

Előterjesztő: polgármester 
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7. Az önkormányzat intézményei 2023. évi földgáz energia beszerzése eredményének 

megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Az önkormányzat intézményei általános célú, valamint közvilágítás célú 

elektromos energia 2023. évi beszerzése eredményének megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. Képviselői bejelentések 

 

 

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős:     polgármester 

 

 

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

(186. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné képviselőtársakat illeti meg a kérdezés lehetősége. Az előterjesztést nem 

tárgyalta bizottság. Amennyiben van kérdés azt kéri tegyék fel. 

 

Molnár Dániel a 20. ponttal kapcsolatban kér tájékoztatást. A tegnapi napon már hallottak egy 

keveset ezzel kapcsoltban, de ha esetleg lehet tudni, hogy milyen menetrend szerinti várható az 

előre lépése a projektnek az érdekelné őt. 

 

Bálint Istvánné egyéb kérdés hiányában válaszol képviselő úr kérdésére. 

 

20. 1-es számú főúton, az óbarki csomópontban megvalósuló körforgalom terveinek 

aláírása 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy december 8-án volt szerencséje aláírni a terveket. Az FVS-el 

kapcsolatos lakossági fórumon is elhangzott a körforgalom problémája. Úgy gondolja, hogy jó 

ütemben halad a tervek felfrissítése. Szerencsére a tervezők is fontosnak gondolták 

megkérdezni a két település vezetőit. Ez ügyben többször folyt már egyezetetés, amin Druzsin 

László és Soós Attila kollégái is részt szoktak venni. Abban a szakaszban tart a tervezés, hogy 

polgármesterként tovább gondolták azt, hogy a körforgalom megépítésével, hogy tudják a 

településeken élők közlekedését kicsit könnyebé tenni. Óbarok részéről felmerült az a kérés, 

hogy szeretnének egy buszmegállót az Óbarokra bevezető út mellé. Úgy néz ki van rá lehetőség, 

hogy épüljön oda egy buszmegálló. Ami részükről tovább gondolásra került az egy Bicskéről 

ebbe az irányba kivezető kerékpárút, ami gyalogos közlekedésre is használható lenne és ennek 

okán került tovább gondolásra a körforgalom is, hogy gyalogos átkelésre is alkalmas legyen. Itt 

felmerült a jelzőlámpás közlekedés kérdése is, hogy hogyan fog tudni megvalósulni. Úgy látja 

jó ütemben halad a tervezés és ha erre a forrás előteremtése is ilyen jó ütemben fog haladni 

akkor reméli, hogy ez az anomália, ami hosszú évek óta kínozza az arra közlekedőket az meg 

fog szűnni. Amennyiben van a későbbiekben előre lépés szívesen tájékoztatja erről a képviselő-

testületet, de olyan dolgokat nem szeretne előre ígérni, amit nem tud garantálni, mert nem rajta 

múlik. 

 

Nem lát más jelentkezőt. Kéri, aki két ülés közötti beszámolóját elfogadja az jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2022. (XII.15.) 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. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

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

(187. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy szinte mindenki jelen volt a zárt ülésen. Amennyiben van 

hozzáfűznivalójuk azt jelezzék. Nem lát ilyet. Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja az 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2022. (XII.15.) 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. december 31. 

Felelős:  polgármester 
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3. napirendi pont: Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi működéséről  

(188. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné jogszabály a jegyzőt arra kötelezi, hogy a testületnek évente számoljon be a 

hivatal működéséről. Jegyző Úr elkészítette a Bicskei Polgármesteri Hivatal alapos mindenre 

kiterjedő, precíz beszámolóját. Javasolja, hogy fogadják el. Mielőtt megnyitja a napirend felett 

a vitát, szeretné megköszönni Jegyző úrnak és csapatának azt az időt és energiát a precizitást, 

amivel teszik a dolgukat a városért és a város működéséért. Kéri Jegyző urat, hogy tolmácsolja 

kollégái felé. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát, 

képviselőtársakat illeti meg a szó. 

 

Molnár Dániel köszöni a szót. Elmondja, hogy valóban részletes lett a beszámoló, élvezte az 

olvasását. Egy kérdése lenne jegyző úr felé: a kommunikációs feladatoknál olvasta, hogy a 

város honlapját és a város hivatalos facebook oldalát is a polgármesteri hivatal dolgozói kezelik. 

Kérdezi, hogy ez mindig is így volt-e. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszul elmondja, hogy igen, ez mindig így volt. 

 

Bálint Istvánné nem lát más jelentkezőt. Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi működéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat elválaszthatatlan részét képező 

tartalommal elfogadja a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi működéséről szóló 

beszámolót. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről  

(189. sz. előterjesztés) 
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Bálint Istvánné elmondja, hogy a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az 

adóztatást. Jegyző úr elkészítette az adóztatásról az adónemenként és eljárási cselekményenként 

az alapos, precíz beszámolóját. Javasolja, hogy fogadják ezt el. A napirenddel összefüggésben 

szeretné a bicskeieket tájékoztatni, hogy ellentétben sok másik településsel a gazdasági 

nehézségek ellenére Bicske Város Önkormányzata sem új adónemet nem vezetett és nem vezet 

be, sem adómértéket nem növel. Hatályos rendeletükben alkalmazott építményadót sem kellett 

a maximálisra megemelni. Nagyon bízik benne, hogy a rájuk váró feladatok mellett ezt 

ugyanúgy megfogják tudni tartani és nem kell a bicskei lakosokat adókkal terhelni. Az 

előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Megkéri elnök urat, tájékoztassa a képviselő-

testületet a bizottság döntéséről. 

 

Bárányos József elnök elmondja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal támogatta a napirend 

elfogadását. 

 

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

jelentkezőt. Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló az önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról szóló 2022. évre vonatkozó 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

5. napirendi pont: Döntés a szolgáltatástervezési koncepció 2022. évi felülvizsgálatáról  

(182. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné a szolgáltatástervezési koncepciót a településen élő szociálisan rászorult 

személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében készítik a 

legalább kétezer fős lakosságú települési önkormányzatok. A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex program TOP 5.2.1 projekt keretében került 
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felülvizsgálatra a koncepció, kéri fogadják el. Az előterjesztést tárgyalta a Humánerőforrások 

Bizottság. Kéri elnök asszonyt, tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről. 

 

Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy a bizottságnak három észrevétele volt ebből kettő formai 

és egy tartalmi. Az anyag végén található egy táblázat, ami az akciótervet foglalja egységbe, 

ezzel kapcsolatban javasolják a gyermekek készségfejlesztése tanulmányi előmenetelt 

támogató programok is kerüljön bele. Ez az anyag tartalmi részében prioritásként jelenik meg. 

A másik a 15. oldalon van. Javasolják pontosítani a József Attila Általános Iskola fenntartóját 

és az iskola nevét. Végül a 16. oldal alján van egy mondat, amit kéri töröljenek. Ezekkel a 

módosításokkal 4 igennel elfogadta a bizottság az előterjesztést. 

 

Bálint Istvánné köszöni a bizottságnak az észrevételt. A napirend felett megnyitja a vitát. Nem 

lát jelentkezőt. Kéri képviselőtársakat, hogy a Humánerőforrások Bizottság véleményével 

fogadják el a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Döntés a szolgáltatástervezési koncepció 2022. évi felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának 

szakmai munkacsoportja által készített „Bicske Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési 

Koncepciója 2022. évi felülvizsgálat” című dokumentumot a határozat elválaszthatatlan részét 

képező melléklete szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:     polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségéről 

(185. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné sajnos megint ott tartanak, hogy a képviselő-testületünknek vannak olyan 

tagjai, akik nincsenek tisztában a képviselői munka jogi értelemben vett fogalmával. A 

képviselői munka a képviselő Mötv-ben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését jelenti. 
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Az egyik legfontosabb kötelezettség, hogy az önkormányzati képviselő köteles a 

választópolgáraival kapcsolatot tartani, továbbá képviselői tevékenységéről évente legalább 

egy alkalommal köteles beszámolni. A tavalyi évben már előfordult, hogy nem sikerült időre 

leadni ezt a beszámolót. Tegnap 18.00 óráig várták, hogy kik azok a képviselők, akik ezzel 

kapcsolatban az elmaradásukat pótolják, de nem sikerült mindenkinek. Az ülésen azokét fogják 

elfogadni, akik beadták időre, akinek pedig nem sikerült, azok ügyében jövőre vissza fog 

kerülni ez az előterjesztés. Molnár Dániel képviselőtársuk késve adta le, mert az SzMSz szerint 

minden hónap 10. napjáig kell az anyagokat leadni. Dániel 14-én adta be, de benyújtotta a 

beszámolóját, kéri képviselőtársakat, hogy fogadják be. 

Balázs Péter képviselőtársuk viszont tegnap este 9 óra körül nyújtotta be a beszámolóját. 

Szeretném kérni Balázs Péter képviselőtársamat, hogy több tiszteletet tanúsítson, mint a 

választópolgárai, mint a képviselő-testület tagjaival szemben és több tiszteletet érdemelnek a 

hivatal munkatársai is. Az ő beszámolóját nem javasolja befogadásra. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy amennyiben az elkésett beszámolókat 

elfogadják, akkor az jogszabálysértő. 

 

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

képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt. Kéri a kiosztásra került anyagokat 

tanulmányozzák át és ha végeztek jelezzék, hogy tudjanak szavazni. 

 

A képviselő-testület tagjai áttanulmányozzák a kiosztásra került anyagokat. 

 

Bálint Istvánné amennyiben nincs kérdés név szerint olvassa a beszámolót benyújtó 

képviselőtársak nevét és aki egyetért a beszámolóval az kéri jelezze. Elsőként Csörgöl Ákos 

beszámolójával, aki egyetért jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

196/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Csörgöl Ákos önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Csörgöl Ákos önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 
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Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné, aki Bárányos József beszámolóját elfogadja az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Bárányos József önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Bárányos József önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné, aki Börcs Antal beszámolóját elfogadja az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 
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Börcs Antal önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Börcs Antal önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné, aki Csonka István beszámolóját elfogadja az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Csonka István önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Csonka István önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné, aki Dr. Lovasné Báder Katalin beszámolóját elfogadja az jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Dr. Lovasné Báder Katalin önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt 

kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné, aki Horváth János Koppány beszámolóját elfogadja az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Horváth János Koppány önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló 

tájékoztatási kötelezettségről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Horváth János Koppány önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt 

kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné, aki Molnár Dániel beszámolóját elfogadja az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Molnár Dániel önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Molnár Dániel önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné, aki Németh Tibor beszámolóját elfogadja az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

203/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Németh Tibor önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Németh Tibor önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Bálint Istvánné végül, aki Bálint Istvánné beszámolóját elfogadja az jelezze. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

204/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Bálint Istvánné önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 

hogy Bálint Istvánné önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 
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Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 

 

7. napirendi pont: Az önkormányzat intézményei 2023. évi földgáz energia beszerzése 

eredményének megállapításáról 

(191. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné ahogyan képviselőtársaknak többször említettem, hogy szükség lesz döntést 

hozni földgáz és villamosenergia közbeszerzés eredményről, ezek következnek most. Nagyon 

örült amikor megkapták a közbeszerzés eredményét, mert bízott benne, hogy karácsony előtt 

már nem kell a rendes testületi ülésen kívül egy rendkívüli testületi ülést is összehívnia. A 

beszerzés a gáz esetében 2023. évre október 1. napjáig, villany esetén december 31. napjáig 

szól. A gáz és általános célú áram esetében az ár indexált, vagyis képletes ár, tehát változhat az 

árfolyam és a tőzsdei árak változása esetén, de remélik, hogy lefelé. Az augusztusi áraknál jóval 

lejjebb van jelenleg a piaci ár, de természetesen van kockázat az indexálás miatt. Közvilágítás 

esetében szerencsére az ár fix. 

Az árak jelenleg ismert mértéke az eddig megszokott árak 6-9-szerese, vagyis jelentősen 

megnövekedett, de mégsem annyira, mint amit nem fogadtak el, a 13,5-szeres, mint az első 

fordulós gázbeszerzés esetén. A mennyiségeknél figyelembe lett véve a testület döntése az 

egyes intézményi telephelyek működésének korlátozásáról, ezeken a helyeken jellemzően a téli 

időszakban csak temperáláshoz szükséges mértékű mennyiséget határoztak meg. Amit kértek 

az uszodára az annyira lesz elég, hogy a téli időszakban a zárva tartásnál a temperálást fenn 

tudják tartani. Tehát nincs esély arra, hogy kinyissák az uszodát, mert ebben a közbeszerzésben 

a temperáláshoz szükséges mennyiséget szerezték csak be. 

Három érvényes ajánlat érkezett. Hiánypótlásokat kellett kiírni. Két ajánlattevő a hiánypótlást 

csak részben teljesítette, így az ajánlatuk nem érvényes és a Bíráló Bizottság ez alapján döntött. 

A nyertes az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Szeretné elmondani, hogyan alakultak az 

árak. 20 – 99 m3 felhasználási helyekre nettó 695,798,- Ft/m3 ami korábban 89,- Ft volt. A 20 

m3 óra alatt nettó 710,422,- Ft/m3-re emelkedett. A 6 - 9 szeres szorzót a költségvetés 

összeállításakor nagyon komolyan figyelembe kell venni, tehát mind a megnövekedett földgáz, 

mind a megnövekedett villamosenergia árak következtében. Kéri a képviselő-testületet, hogy 

hozza meg döntését. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság, megnyitja a napirend felett a 

vitát. Nem lát jelentkezőt. Mivel közbeszerzésről van szó név szerinti szavazás szükséges. 

Továbbá kéri, hogy az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat legyenek kedvesek aláírni és az ülés 

végén leadni. Átadja jegyző úrnak a szót a név szerinti szavazásnál a jelenlévők neveinek 

felolvasására. 

 

Fritz Gábor köszöni a szót. Tájékoztatja a képviselőket, miszerint szavazni a nevük elhangzása 

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

 

Felolvassa a jelenlévő képviselők neveit. 

 

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

egyhangúlag igennel szavazott. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Balázs Péter igen 

Dr. Bourgla 

Ossamah 

 

igen 

Bálint Istvánné igen 
Dr. Lovasné Báder 

Katalin 
igen 

Bárányos József igen 
Horváth János 

Koppány 
igen 

Börcs Antal igen Molnár Dániel igen 

Csonka István igen Németh Tibor igen 

Csörgöl Ákos igen 
Sulyokné Guba  

Judit  
igen 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

205/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat intézményei 2023. évi földgáz energia beszerzése eredményének megállapítása 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Bírálóbizottság javaslata alapján a versenyújranyitást eredményessé nyilvánítja 

mindkét rész tekintetében. 

 

2. a Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevő ajánlata 

mindkét rész tekintetében érvényes: 

Ajánlattevő neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., (székhelye: 1081 Budapest, II. 

János Pál pápa tér 20.), 

tekintettel arra, hogy 

− ajánlata megfelel a Kbt-ben és végrehajtási rendeletében, valamint az ajánlattételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, illetőleg a keretmegállapodásban 

megfogalmazott előírásoknak, 

− az ajánlattevő nem áll kizáró ok hatálya alatt. 

 

3. a Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevők ajánlata 

mindkét rész tekintetében érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel 
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ajánlatuk egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: 

− E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1134 Budapest 

XIII. kerület Váci út 17.)  

− ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest III. 

kerület Kórház utca 6-12.) 

 

4. a Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a versenyújranyitás nyertese 

mindkét részben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, mint az értékelési szempontra 

(legalacsonyabb ár) tekintettel legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 

 

Határidő: az eredményhirdetésre 2022.12.16 

a kereskedelmi szerződés aláírására 2022.12.31. 

 

Felelős: eredményhirdetésért a Lebonyolító 

a kereskedelmi szerződés aláírásáért a polgármester, intézményvezetők 

 

 

8. napirendi pont: Az önkormányzat intézményei általános célú, valamint közvilágítás 

célú elektromos energia 2023. évi beszerzése eredményének megállapításáról 

(192. sz. előterjesztés) 

 

Bálint Istvánné ahogyan képviselőtársaknak az előző napirendnél már említette szükséges 

döntést hozni villamosenergia közbeszerzés eredményéről is. Ugyanúgy három érvényes 

ajánlat érkezett és szintén hiánypótlásokat kellett kiírni. A két ajánlattevő a hiánypótlást csak 

részben teljesítette, így az ajánlatuk nem érvényes. A Bíráló Bizottság döntése alapján a nyertes 

az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Tájékoztatásként elmondja, hogy az általános 

felhasználású villamosenergia nettó 219,194,- Ft-ra emelkedett a korábbi 21,3,- Ft-ról. A 

közvilágítási célú nettó 165,85,- Ft lett a 18,8,- Ft-ról. Hasonló a szorzó, mint a gáz ár 

beszerzésnél. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Megnyitja a napirend felett a vitát, 

képviselőtársakat illeti meg a szó. Nem lát jelentkezőt. Ez esetben is névszerinti szavazásra lesz 

szükség. Átadja jegyző úrnak a szót, hogy olvassa fel a jelenlévő képviselők neveit. 

 

Fritz Gábor köszöni a szót. Felolvassa a jelenlévő képviselők neveit. 

 

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

egyhangúlag igennel szavazott. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Az elfogadott döntés:  

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Balázs Péter igen 

Dr. Bourgla 

Ossamah 

 

igen 

Bálint Istvánné igen 
Dr. Lovasné Báder 

Katalin 
igen 

Bárányos József igen 
Horváth János 

Koppány 
igen 

Börcs Antal igen Molnár Dániel igen 

Csonka István igen Németh Tibor igen 

Csörgöl Ákos igen 
Sulyokné Guba  

Judit  
igen 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

206/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat intézményei általános célú, valamint közvilágítás célú elektromos energia 

2023. évi beszerzése eredményének megállapítása 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.a Bírálóbizottság javaslata alapján a versenyújranyitást eredményessé nyilvánítja mindkét 

rész tekintetében. 

 

2.a Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevő ajánlata mindkét 

rész tekintetében érvényes: 

Ajánlattevő neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., (székhelye: 1081 Budapest, II. 

János Pál pápa tér 20.), 

tekintettel arra, hogy 

− ajánlata megfelel a Kbt-ben és végrehajtási rendeletében, valamint az ajánlattételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, illetőleg a keretmegállapodásban 

megfogalmazott előírásoknak, 

− az ajánlattevő nem áll kizáró ok hatálya alatt. 

 

3.a Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevők ajánlata mindkét 

rész tekintetében érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel ajánlatuk egyéb 

módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: 

− E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1134 Budapest 

XIII. kerület Váci út 17.)  

− CYEB Energiakereskedő és Szolgáltató Kft (2000 Szentendre Szmolnyica sétány 6/5.) 

 



18 

4.a Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a versenyújranyitás nyertese mindkét 

részben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, mint az értékelési szempontra 

(legalacsonyabb ár) tekintettel legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 

 

Határidő: az eredményhirdetésre 2022.12.16 

a kereskedelmi szerződés aláírására 2022.12.31. 

 

Felelős: eredményhirdetésért a lebonyolító 

a kereskedelmi szerződés aláírásáért a polgármester, intézményvezetők 

 

 

Bálint Istvánné szeretné képviselőtársaknak megköszönni a konstruktív együttműködést, 

hiszen közös érdekük, hogy a város zavartalan működéséhez mindent megtegyenek és 

elkövessenek. Nem tudja, hogy ezeknek a számoknak a tükrében milyen év vár rájuk, de nem 

lesz könnyű. Úgy gondolja, hogy ezzel a hozzáállással ezekkel az attitűdökkel, amik az elmúlt 

időszakban voltak, hogy a bajban a város érdekeit együtt kell képviselni, akkor tudnak közösen 

együtt dolgozni.  

 

 

9. Képviselői bejelentések 

 

Bálint Istvánné képviselőtársakat illeti meg a szó, amennyiben van bejelentésük azt 

megtehetik. Nem lát jelentkezőt. Mielőtt bezárja az ülést szeretné felhívni képviselőtársai 

figyelmét, hogy január végéig a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget kell tenni. 

Kolléganő segít a nyilatkozatok kiosztásában, kéri a határidőket mindenki tartsa be és tegyen 

eleget kötelezettségének. Az idei esztendő utolsó testületi ülését 9 óra 10 perckor bezárja. 

Köszöni az egész éves közös munkát. Köszöni azt is, amikor nem sikerült egy állásponton lenni, 

hiszen az ember mindig tanul és mindig fejlődik azáltal, ha az észrevételeiket megteszik. 

Kívánja, hogy legyen a következő évre sok erejük és elsősorban egészségük. Legyen béke az 

országban és egymás között is. Jó adventi készülődést kíván a hátralévő időszakban, valamit 

Áldott Békés Karácsonyt. Köszöni a hivatal minden munkatársának az áldozatos munkát, hogy 

segítették a testületet abban, hogy mindig jól felkészülten tudjon döntést hozni és Áldott Békés 

Boldog Karácsonyt kíván minden kedves bicskei lakosnak. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester jegyző 


