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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2015. április 22.  08.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Ádámné Bacsó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Horváth Zsanett ügyintéző 

Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 

Molnár Enikő pénzügyi ügyintéző 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Richter Gábor Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

Kulcsár Krisztina Járási Hivatal hivatalvezető-helyettes 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-

hitelesítőre Heltai Zsolt személyében. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő 

személyét támogatja, jelezze.  

 

A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta.  

 

69/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének elfogadása 

 

A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal Heltai Zsolt bizottsági tag személyét 

megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke levételre javasolja a 

közalapítványok munkájának és 2014. évi gazdálkodásának áttekintéséről szóló előterjesztést. 

Kéri a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a 

bizottság tagjait, aki a napirendet ezzel a módosítással támogatja, jelezze.  

 

A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.  
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70/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal elfogadja az alábbi napirendet: 

 

Napirend: 

1) Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

2) Az önkormányzat beruházásainak szakmai támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

3) Zászlók beszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

4) A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésével 

összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

5) Bicske Város Önkormányzat gazdasági programjáról  

Előterjesztő: polgármester 

6) A földgáz energia beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

7) Az integrált településfejlesztési stratégiával összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

8) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi 

beszámolójának elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

9) A nem közművel összegyűjtött háztarsági szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás 2014. évi költségelszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

10) Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól 

Előterjesztő: polgármester 

11) Tájékoztató a járás – azon belül kiemelten Bicske Város – munkaügyi helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 

12) A Bicskei Tanuszoda üzemeltetésével összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

13) A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról) 

Előterjesztő: polgármester 

14) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

 

1. Napirend 



3 

 

Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Ádámné Bacsó Erikát a 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjét kéri az előterjesztés ismertetésére.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy az idei évi 

költségvetésben az eddig megtörtént: állami támogatások, segélyek, normatív támogatások 

igényelnek átcsoportosítást. Ezen felül az intézményektől átkerült munkatársaknak a bérét 

kellett átcsoportosítani az intézményektől a hivatal költségvetésébe.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: nagyjából 21 millió forinttal 

növekedik mindkét oldal, a kiadási és a bevételi oldal is. Az egyik átvett támogatások, a 

másik az intézmény átszervezésből származó tervezett bevételek és tervezett kiadások. Kéri a 

kérdéseket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a rendelet 

módosításával jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

71/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

2. Napirend 

Az önkormányzat beruházásainak szakmai támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Ádámné Bacsó Erikát a 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjét kéri az előterjesztés ismertetésére.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy az 

önkormányzatnak jelentős beruházásai vannak az idei évben is. Szükséges lesz a műszaki 

ellenőrzés. Ezzel kapcsolatban lenne egy keretszerződés az Atrox Kft-vel az idei évre. Egy 

keretösszeget is meg kellene határozni. Forrásként a beruházási tartalék keretet javasolja.  
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri, amennyiben lehetséges 

adjanak számot a napirendeknek. Az árak eltérőek-e?  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető vezetője nemmel válaszol.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke nem hallott kritikát az előző 

években az Atrox Kft. működésével kapcsolatban. A határozati javaslatban jóváhagyásra 

kerülne a szerződéskötés. Az árakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy az nem került 

feltüntetésre, hogy nettó vagy bruttó árakról van-e szó. Forrásként a beruházási tartalék 

keretet javasolja. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a határozati 

javaslattal, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

72/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Az önkormányzat beruházásainak szakmai támogatásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

3. Napirend 

Zászlók beszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Heltai Zsolt képviselő úgy emlékszik, hogy a tavalyi évben vásárolt az önkormányzat 

zászlókat. A tavaly vásárolt zászlókkal és táblákkal kapcsolatban érdeklődik.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke nem emlékszik erre.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy reklámtáblák a 

beruházásokhoz kapcsolódóan kerültek beszerzésre. Zászlók is kerültek beszerzésre, de nem 

minden közintézménybe.  

 

Heltai Zsolt képviselő: az elszámolásban olvasta és közel 6-7 millió forint volt az összeg.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy pályázati 

pénzösszegből történt a beszerzés. Kötelező előírása volt a pályázatnak. Önkormányzati 

intézményekhez kerültek az akkor beszerzett zászlók. Jelenleg minden közintézmény kapna 

belőle.  
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Ivanics Imréné képviselő úgy tudja, hogy jelenleg Bicske zászlókról van szó. Régebben az 

elhasználódott zászlóknak a pótlása történt meg.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a nem Bicske 

által fenntartott intézmények is kapnak egy-egy zászlót. Aki támogatja a határozati javaslat 

szerint, hogy keretjelleggel a dologi kiadások terhére 500.000 Ft értékben vásároljanak jó 

minőségben készített Bicske zászlót, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

73/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Zászlók beszerzéséről 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

4. Napirend 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésével összefüggő 

kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Ádámné Bacsó Erikát a 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjét kéri az előterjesztés ismertetésére.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy a Társulási 

Tanács márciusban ülésezett és azt javasolták, hogy ez év július 31. napjával kerüljön 

megszüntetésre a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tekintettel arra, hogy 

már nem lát el olyan feladatot, ami indokolná a további fenntartását. A megszüntetés 

menetével kapcsolatos döntésről van szó.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: van-e olyan vagyontárgy, ami 

még problémás lehet? 

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető közli, hogy a vagyon a tavalyi 

évben felosztásra került. Egyedül a szélessávú internet a probléma. Azzal kapcsolatban most 

próbálnak megállapodni a T-Com-mal, illetve azzal, aki erre megfelelő ajánlatot tesz.  

 

Heltai Zsolt képviselő: volt egy hűségnyilatkozat?  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető közli, hogy értékesíteni 

szeretnék, ha tudják. Ezután a települések között lakosságszám arányban kerülne felosztásra. 
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Jelenleg a felértékelést kérték meg. Ezután tudják az értékesítést lefolytatni. Több tíz millió 

forintos értékről van szó.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke további hozzászólás hiányában, 

kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

74/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésével összefüggő 

kérdésekről  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

5. Napirend  
Bicske Város Önkormányzat gazdasági programjáról (a kapcsolódó előterjesztés 

pótanyagként kerül kiküldésre) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Ádámné Bacsó Erikát a 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjét kéri az előterjesztés ismertetésére.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy jogszabály 

előírja, hogy az alakuló ülést követő 6 hónapon belül el kell fogadnia a Képviselő-testületnek 

az önkormányzat gazdasági programját. Figyelembe vették a javaslatokat, lakossági 

igényeket, melyeket beépítettek a programba.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke irányelvként az előző 4 év 

munkáját kívánja folytatni, különösebb változtatást nem javasol. A pályázati lehetőségeket, 

állami támogatásokat meg kell ragadni. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki 

Bicske Város Önkormányzat gazdasági programját elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  
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75/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat gazdasági programjáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a gazdasági programot.  

 

 

6. Napirend  

A földgáz energia beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Ádámné Bacsó Erikát a 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjét kéri az előterjesztés ismertetésére.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy földgáz energia 

beszerzés a Bicske Tanuszodát, az Egészségügyi Központot és az óvodát érinti. Az ajánlatok 

beérkeztek a közbeszerzés kapcsán. A legkedvezőbb ajánlatot a Fővárosi Gázművek Zrt. adta. 

Az ajánlatot tevők közül négynek hiánypótlásuk volt, melyet nem teljesítettek.  

 

Heltai Zsolt képviselő: mindenki ugyanolyan fűtőértékű gázzal indult?  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: egy gázvezeték van. A 

számlákon is látható, hogy hónapról-hónapra változhat a fűtőértéke a gáznak. Azt, hogy ezt ki 

ellenőrzi, azt nem tudja megmondani. Mekkora jelentőségű megtakarításról van szó?  

 

Heltai Zsolt képviselő: az anyag végén látható a megtakarítás.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: amennyiben úgy alakulna, 

hogy Bicske Városa az eddig KLIK által üzemeltetett intézményeket mégis visszaveszi, akkor 

az lehetséges-e, hogy ezt kiegészítik még intézményekkel vagy ismét új közbeszerzést kell 

kiírni.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elképzelhetőnek tartja a 

kiegészítést.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: ez négy másik intézményt 

érint. (Csokonai, Vajda, Zeneiskola, József Attila) Azt kérte dr. Révész Zoltán jegyzőtől, 

hogy kérjenek be részletes adatokat a KLIK-től arra, hogy üzemeltetésre mennyit költött 2013 

és 2014 évben. A bér és járulékokat az állam fizeti fenntartótól függetlenül, azonban a dologi 

kiadások tekintetében fontos lehet. El fogja küldeni azt, hogy milyen bontásban kérik az 

anyagot. Pl. közüzemi díjak, őrzés-védés, takarítás, karbantartás, pedagógiai jellegű dologi 

kiadások mértéke. 148 millió forintos fizet be Bicske évente. Arra kíváncsi, hogy legalább a 

148 millió forintot az állami intézmény fenntartó visszaforgatja-e a bicskei intézményekre. 

Kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

76/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A földgáz energia beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  

 

 

7. Napirend  

Az integrált településfejlesztési stratégiával összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Ádámné Bacsó Erikát a 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjét kéri az előterjesztés ismertetésére.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy jogszabályi 

változások következtében az integrált településfejlesztési stratégia tartalmi 

követelményrendszere megváltozott. Ez indokolja a stratégia elkészítését.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: az integrált településfejlesztési 

stratégia és a gazdasági program között nagy különbség nem lehet.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy jogszabály 

előírja, hogy a gazdasági programot meg kell alkotni.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke további hozzászólás hiányában, 

kéri a bizottság tagjait, aki elfogadásra javasolja az integrált településfejlesztési stratégia 

tervezetet, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

77/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Az integrált településfejlesztési stratégiával összefüggő kérdésekről  
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A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az integrált településfejlesztési stratégia 

tervezetet. 

 

 

Ivanics Imréné képviselő megjegyzi, hogy a településen három gyógyszertár működik.  

 

 

8. Napirend  

A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolójának 

elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Ádámné Bacsó Erikát a 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjét kéri az előterjesztés ismertetésére.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy a Bicskei 

Üdülőtábor Nonprofit Kft. benyújtotta a 2014 évi beszámolóját. A nyereség 767 ezer forint. 

Az üzleti tervét is elkészítette. 350.000 Ft támogatást kér a táborban szükséges fejlesztésekre.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke hozzászólás hiányában, kéri a 

bizottság tagjait, aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

78/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.   

 

 

9. Napirend  

A nem közművel összegyűjtött háztarsági szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás 2014. évi költségelszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Ádámné Bacsó Erikát a 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjét kéri az előterjesztés ismertetésére.  
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Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy a 

vízgazdálkodásról szóló törvény írja elő, hogy minden évben be kell nyújtsa a közszolgáltató 

az előző évről szóló költségelszámolását.  

 

Heltai Zsolt képviselő: külterületi helyen kell szolgáltatni, hiszen belterületen már van 

csatorna.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető válaszolja, hogy 98%-os 

Bicskén a csatornázottság.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki a 

határozati javaslatot támogatja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

79/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztarsági szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás 2014. évi költségelszámolásáról  

 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  

 

 

10. Napirend  

Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Kulcsár Krisztinát a Járási 

Hivatal hivatalvezető-helyettesét kéri az előterjesztés ismertetésére.  

 

Kulcsár Krisztina Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető helyettese szívesen válaszol a 

felmerült kérdésekre.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: az okmányiroda működésével 

elég sok panaszt hallani. Ezekkel szembesülnek-e? A nyitva tartásra és a zsúfoltságra gondol.  

 

Kulcsár Krisztina Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető helyettese: a háttérmunka elvégzése 

miatt valamikor be kell, hogy zárjanak. Az új ügyfélfogadási rend szerint kedden és 

csütörtökön délelőtt zárva tart az okmányiroda. A másik fő probléma a kötelező 

beiskoláztatás. A vizsgaidőszakban nehezebb megoldani az ügyfélfogadást. A 13 főből 7 fő 

jár felsőfokú tanulmányokat folytatni.  
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: ez felsőfokú szakképesítés 

vagy diplomával járó képzés? 

 

Kulcsár Krisztina Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető helyettese: diplomáról van szó a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen igazgatásszervező.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: nem dolgozhatnak az 

okmányirodában középfokú végzettséggel?  

 

Kulcsár Krisztina Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető helyettese: az volt az elképzelés, hogy 

mindenki szerezze meg a felsőfokú diplomát.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: ez mennyi ideig veszi igénybe 

a lakosok türelmét?  

 

Kulcsár Krisztina Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető helyettese válaszolja, hogy két év 

még. A munkavégzést átszervezik és próbálnak tehermentesíteni.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri, hogy amennyiben 

lehetséges tekintsék át még egyszer és ha tudnak segítsenek abban, hogy minél zökkenő 

mentesebb legyen az ellátás.  

 

Ivanics Imréné képviselő érdeklődik, hogy korábban a csütörtöki napokon a bicskei lakosok 

bejelentkezés nélkül bemehettek az okmányirodába. Van-e erre most lehetőség? 

Bejelentkezés nélkül fogadják-e a Bicskeieket? 

 

Kulcsár Krisztina Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető helyettese ezt meg fogja kérdezni az 

okmányiroda osztályvezetőjétől. Akkor este hat óráig volt ügyfélfogadás.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy a neten 

keresztül történő bejelentkezési rendszerrel kapcsolatban is érkezett panasz.  

 

Kulcsár Krisztina Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető helyettese jelezni fogja a panaszokat.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: az Államkincstárnál ez 

hibátlanul működik. Ezt a járási hivatalnál is meg lehet oldani.  

 

Varga Györgyné bizottsági tag: miért nincs vezetékes telefon az okmányirodában? 

 

Kulcsár Krisztina Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető helyettese elmondja, hogy október óta 

nincs vezetékes telefon.  

 

Heltai Zsolt képviselő: faxot hogyan fogadnak?  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: tervezik, hogy legyen vonalas 

telefon vagy le is mondtak róla?  
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Kulcsár Krisztina Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető helyettes: nem mondtak le róla, 

folytak tárgyalások ebben az ügyben. A hivatal felé nem érkezett megkeresés. Négy vonalat 

és négy telefonszámot fognak kapni az állategészségügyi osztálytól.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke nem érti, hogy egy járási 

hivatalban ezt hat hónap alatt miért nem lehetett megoldani. Várja az információt a telefonnal 

kapcsolatban. További hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a 

határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

80/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  

 

 

11. Napirend  

Tájékoztató a járás – azon belül kiemelten Bicske Város – munkaügyi helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság kéri a kérdéseket. Amit a város tud, 

megtesz a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Pozitívan tud erről nyilatkozni. Hozzászólás 

hiányában kéri a bizottság tagjait, aki a tájékoztatót elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

81/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a járás – azon belül kiemelten Bicske Város – munkaügyi helyzetéről 
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A Gazdálkodási Bizottság a járás – azon belül kiemelten Bicske Város –munkaügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja.  

 

 

12. Napirend  
A Bicskei Tanuszoda üzemeltetésével összefüggő kérdésekről (a kapcsolódó előterjesztés 

pótanyagként kerül kiküldésre) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést. 

Elmondja, hogy az alapító okirat is módosításra kerül.  

 

Heltai Zsolt képviselő: mi alapján döntik el, hogy jó ügyvezetője lesz a cégnek Csonka 

István? Szeretné kérni, hogy egy önéletrajzot mellékeljenek az előterjesztéshez a Képviselő-

testületi ülésre, mert szeretné tudni, hogy megfelelő-e a végzettsége Csonka Istvánnak.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy ő sajnos nem 

tudja milyen végzettséggel rendelkezik Csonka úr, de a kérdés felvetését rögzíteni kell a 

jegyzőkönyvben.  

 

Döme Lászlóné külsős bizottság tag kérdezi elnök urat, hogy Csonka úr milyen technikai 

segítséget kap az üzemeltetéshez, mert az eddigi üzemeltető, a Kerex nagy gyakorlattal és 

tapasztalattal rendelkezett ezen a területen.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy az uszoda 

személyzete rendelkezik a megfelelő végzettséggel és tapasztalattal az üzemeltetéshez.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke, kéri a bizottság tagjait, aki 

támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

82/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Tanuszoda üzemeltetésével összefüggő kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) a Bicskei Tanuszoda üzemeltetésével 2015. július 1. napjától a Bicskei Üdülőtábor 

Nonprofit Kft-t bízza meg, 

2) a Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. jelenlegi ügyvezetője mellé 2015. július 1. 

napjától további ügyvezetőnek megbízza Csonka Istvánt, 
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3) a Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. alapító okiratát jelen határozat melléklete szerint 

módosítja, 

4) felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat, a módosító 

alapító okirat, valamint a közszolgáltatási szerződés és a telephely-használati engedély 

aláírására. 

5) felkéri Csonka István ügyvezetőt arra, hogy a tanuszoda üzemeltetéséhez szükséges 

valamennyi hatósági és egyéb engedélyt 2015. június 30. napjáig szerezze be az 

üzemeltetés 2015. július 1. napjától történő megkezdése érdekében.  

6) a cégbírósági eljárás lefolytatásával meghatalmazza Dr. Kelemen Péter ügyvédet. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

13. Napirend  
A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést. 

Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük. Megállapítja, hogy nincs észrevétel. Kéri 

a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

83/2015. (IV.22.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Református Egyházközség részére 

nyújtott 450.000-Ft vissza nem térítendő hitéleti támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

14. Napirend  

Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 
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Heltai Zsolt képviselő: Szent István út 67-69. előtti parkoló állapotáról beszél. Áldatlannak 

tartja a fennálló helyzetet, emellett vélemény szerint a város képét is rontja. Tudja, hogy a 

Szent István út maga az a Közútkezelő fenntartásában van, de véleménye szerint orvosolni 

kell a problémát. Hasonlónak tartja a Tatai úton, a Hello söröző előtt található buszmegálló 

helyzetét is, mert a buszmegálló kialakítása nem megfelelő. A busz az úton áll meg, így az 

arra haladó autóknak kerülgetniük kell egy nem jól belátható útszakaszon.  

A másik az ebtelep helyzete, ami miatt megkeresték. Tudomása van róla, hogy ezzel 

kapcsolatban történtek már lépések, szeretne erről tájékoztatást kérni.  

Nagyállomás és környéke: az ott élőkről is gondoskodni kell. Nagy a por, azon a területen. Az 

itt élő embereknek kell jó életkörülményeket biztosítani. Véleménye szerint az ott rakodó cég 

sem közreműködő, mert a sebességkorlátozást sem tartják be gépjárművek. Ezen az ügyön 

dolgoznak-e? Azon kívül, hogy a MÁV felelőségét keresik, véleménye szerint az 

önkormányzatnak is lehet ráhatása az eseményekre.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke tájékoztatja Heltai Zsolt 

képviselőt arról, hogy tudomása szerint, ha valaki üzletet nyit, ahhoz parkolót is kell 

biztosítani.  

 

Heltai Zsolt képviselő elmondja, hogy amikor ezek az üzletek nyitottak, még nem volt erre 

vonatkozó előírás, visszamenőleg nem kötelezhetőek erre.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke, kéri nézzenek utána a 

hivatalban, hogy a közút területe meddig tart, kiterjed-e a parkolókra is? Egyet ért képviselő 

úr felvetésével. Kéri, hogy nézzenek utána, hogy milyen megoldás található a terület rendbe 

tételére. Kéri, hogy a terület környékén működő vállalkozásokat is vonják be a munkálatokba.  

Az ebteleppel kapcsolatban még nem született képviselő-testületi döntés. Ötlet van, a 

szeméttelep környékére helyeznék el az ebtelepet. Ezen a területen senkit nem fognak zavarni, 

de amíg a kulturált elhelyezés körülményeit megteremtik, addig várni kell. Ennek idejét nem 

tudja előre megmondani.  

A nagyállomás kérdésével kapcsolatban nem tudja megmondani, hogy mit lehetne tenni. 

megköszöni a munkát és a nyílt ülést bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 

    Bárányos József                          Heltai Zsolt  
       a Gazdálkodási Bizottság elnöke      a Gazdálkodási Bizottság tagja 

         jkv.hitelesítő 
 

 


