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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. május 21.  08.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag:  

Varga Györgyné 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 

Fritz Gábor Hatósági Irodavezető 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető 

Katonáné Ábel Erzsébet könyvelő 

Laki Csabáné belső ellenőr  

Ónodi Szabó Lajos főépítész Bicske Építő Kft. igazgató 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.  

Teszár Tamás ügyvezető Zöld Bicske Nonprofit Kft.  

 

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

Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-

hitelesítőre Ivanics Imréné személyében. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő 

személyét támogatja, jelezze.  

 

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta.  

 

109/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének elfogadása 

 

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal Ivanics Imréné bizottsági tag 

személyét megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke levételre javasolja az 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést további átdolgozás miatt, illetve a Bicskei Egészségügyi 

Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját, mivel a zárt ülés döntése miatt 

további átdolgozásra szorul. Új napirendként javasolja felvételre a Legszebb konyhakertek 

című előterjesztést, illetve a nyári gyermektáborok támogatását az úszás tekintetében. Első 

napirendként a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolóját 

javasolja tárgyalni. Kéri a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás 

hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a napirendet a módosítással támogatja, jelezze.  

 

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.  

 

110/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Napirend elfogadása     

 

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadja az alábbi napirendet: 

 

1. A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

a) Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója  

b). Bicskei Építő Kft. 2014. évi beszámolója (60. sz. előterjesztés) 

c). Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolója (46 sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a 

belső ellenőrzés működéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A helyi adókról, az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

(61. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. Közalapítványok munkájának és 2014. évi gazdálkodásának áttekintéséről (43 sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

a). Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 

b). Bicskei I. számú Általános Iskoláért Közalapítvány 

c). Bicskei Művelődési Közalapítvány 

c). Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 

d) A Bicskei Cigányságért Közalapítvány 

 

5. A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2014. évi beszámolója (35. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Beszámoló Bicske Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról  

Előterjesztő: polgármester 
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7. A Bicskei Fúvószenekari Egyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról (38 sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület 2014. évi támogatásának 

elszámolásáról  

(37. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9. A Mozgáskorlátozottak Vértes és Válvölgye Egyesület 2014. évi támogatásának 

elszámolásáról   

(39. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

10. Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Városi Szervezete Bicske 2014. évi 

támogatásának elszámolásáról  

(40. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. A Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi támogatásának elszámolásáról  

(41. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

12. A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. támogatás elszámolásáról  

(54. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

13. Bicskei Cigányságért Közalapítvány 2014. évi támogatási céljának módosítása   

(45. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

14. „A Legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programmal 

összefüggő kérdésekről (68. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

15. Nyári táborozó gyerekek térítésmentes uszodahasználatáról  

(67. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

16. Képviselői bejelentések 

 

Dr. Balogh Gyula a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője a 

jelenléte, illetve a testületi ülésen történő részvétel felől érdeklődik.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság a zárt ülésen 8 havi 

prémiumot javasolt. Ennek megfelelően amennyiben átdolgozásra kerül az anyag, akkor a 

másik két bizottság már tárgyalhatja az előterjesztést, amennyiben nem, úgy rendkívüli 

bizottsági ülés lesz a jövő héten.  
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1. Napirend 

A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 

1/a) Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót Teszár Tamásnak 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetőjének.  

 

Teszár Tamás ügyvezető /Zöld Bicske Nonprofit Kft./ a két év közti különbségekre hívja fel a 

figyelmet. A 2014-es évet 300 millió forint bevétel mínusszal zárta a Zöld Bicske Nonprofit 

Kft. 2013-ban négy nagy településnek szolgáltatott a cég. 2014 évben három település volt év 

elejétől. A négy nagy településből csak egy került vissza a céghez, idén márciusától. Ez 

indokolja a bevétel kiesést. A kiadásoknál 100 millió forint megtakarítást sikerült elérni. Sem 

az eszközpark, sem a személyi állomány nem csökkent. 10% létszámbővítésre lenne szükség a 

fizikai munkavállalók körében, mivel a szabadságokat határidőben nem tudják kiadni. A 

megtakarítás ezért nem csökkent arányosan a bevétel kieséssel. A pilisvörösvári 

önkormányzatnál alkalmazott díjat felülvizsgálta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal és kötelezte a Kft-t, hogy 23 millió forintot fizessenek vissza a lakosságnak. Sokat 

költöttek az elmaradt karbantartásokra, felújításokra. Nem voltak az autókon gumik, a 

kollégáknak munkaruháik. A veszteség jelentős részét a tárnoki kijelölés okozta. 50 millió 

forint veszteség jelent meg. Ezzel kapcsolatosan igényt lehet benyújtani a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatalnak. A 144 millió forint veszteségből 50 millió forintot tudnak 

finanszírozni a MEKH-kes pályázatból. Van még egy egyedi elbírálású pályázat, melyet 1-11 

havi üzemveszteség esetén lehet benyújtani. Reménye szerint a 144 millió forintból 114 millió 

forintot az idén még támogatásból meg tudják kapni. A bevételek és kiadások nagyjából így 

egyensúlyban vannak. A szolgáltatási terület nagyobb, mint volt. Amennyiben Budakalász 

területén a szolgáltatást visszaszerzik, közel lesznek a 100 ezres lakossági ellátotthoz. Az 

országban lévő 149 közszolgáltató közül a 25. legnagyobb a Kft. A nagy cégek közé tartozik a 

Zöld Bicske Nonprofit Kft.  

 

Ivanics Imréné képviselő: korábban is probléma volt azokkal, akiknek nincs szerződése. Ez 

bevételkiesést jelent. Milyen intézkedést próbálnak megvalósítani ezzel kapcsolatban? Az új 

matricarendszerrel kapcsolatban érdeklődik, hiszen akik nem fizetnek 3 hónapon túl, azokat 

adók módjára megpróbálják behajtani. Ahol nincs szerződés, onnan el sem viszik a szemetet? 

 

Teszár Tamás ügyvezető /Zöld Bicske Nonprofit Kft./ elmondja, hogy 15% körül van az 

aránya azoknak az ügyfeleknek, akiket nem lehet elérni. Előrelépés a matricás rendszerrel 

abban rejlik, hogy a jelenlegi ügyfelek hátralékállománya csökkent. Mindenkinek egyedi 

vonalkódja van. Több mint ezren fizettek be eddig hátralékot. Leolvasás még nincs.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a matrica megoldás lesz arra, 

hogy akinek nincs szerződése, nem lesz matricája sem, viszont azoknak van kukája. Mi történik 

ilyenkor?  

 

Teszár Tamás ügyvezető /Zöld Bicske Nonprofit Kft./ elmondja, hogy az irányadó rendelet 

szerint azokon a településeken, mint amiken a Zöld Bicske Nonprofit Kft. szolgáltat ott hetente 

egyszer el kell szállítani a hulladékot a közszolgáltatónak. A hulladéktörvény szerint is el kell 

szállítani, de abban le van írva, hogy a lakos köteles ezért fizetni. A matricával azonosítják, 
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hogy kik az ügyfelek. Az ügyfelek hulladékát elszállítják. Ahol nem tudják, hogy kié a kuka, 

azt nem szállítja el. Az ügyfélszolgálat is megújult.  

 

Döme Lászlóné bizottsági tag: amennyiben a Zöld Bicske Nonprofit Kft. más településen is 

szolgáltatni fog, akkor elképzelhető a nyereség?  

 

Teszár Tamás ügyvezető /Zöld Bicske Nonprofit Kft./ Budakalász sokkal jobb település, mint 

az átlag. 120 literes kukára szokták vetíteni az ürítési díjat. Ez Tárnok esetében 1,20 Ft/liter. A 

120 literes kukát 140 Ft-ért ürítik alkalmanként. Van ahol ez 380 Ft. Nagy a szórás. A cégek 

nagy többsége megingott.  

 

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

kéri a bizottság tagjait, aki a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját és üzleti tervét 

elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

111/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2014. évi 

beszámolóját és üzleti tervét.  

 

 

1/b). Bicskei Építő Kft. 2014. évi beszámolója (60. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót Ónodi Szabó Lajos 

főépítésznek a Bicske Építő Kft. igazgatójának.  

 

Ónodi Szabó Lajos főépítész, Bicske Építő Kft. igazgatója elmondja, hogy a tavalyelőtti évhez 

képest a tavaly mutatkozó számbeli különbségeknek a nagy része abból ered, hogy a Kft. 

tulajdonában volt egy ingatlan, melyet a város megvásárolt. Ez a mérlegben egy nagy kilengést 

jelentett. A tavalyi évben a munkák nagy részét a város számára végezték. A leszámlázott és 

leszerződött munkákon felül 15 millió forintot teljesítettek. Külső bevételekből, több forrást 

kívánnak bevonni. Zömmel beruházás előkészítésben, generáltervezésben és egy-egy generál 

bontási munkában vettek részt a tavalyi év során.  

 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló elmondja, hogy a 2014 éves eredmény abból adódik, hogy volt 

egy lista, melynek alapján 80%-os készültségben álltak a tervezési, előkészítési munkák, 
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melyeket beletettek a befejezetlen termelésbe. Ezáltal reális képet mutat az eredmény. A 

leszámlázás egy része megtörtént. A bevétel megosztva került kimutatásra 2014 és 2015 évre.  

 

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

kéri a bizottság tagjait, aki a Bicske Építő Kft. 2014. évi beszámolóját és a gazdálkodásról 

szóló tervét elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

112/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi 

beszámolójának elfogadásáról 
Bicske Építő Kft. 2014. évi beszámolója 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicske Építő Kft. 2014. évi beszámolóját és 

gazdálkodásáról szóló tervét.  

 

1/c. Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolója (46 sz. 

előterjesztés) 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót Ádámné Bacsó 

Erikának, a Kft. ügyvezetőjének.   

 

Ádámné Bacsó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője hozzáteszi, hogy tavaly nem 

volt bevétele a Kft-nek. A vízközmű vagyon az előző években átkerült az önkormányzatokhoz. 

A bérleti díjak már az önkormányzatokhoz folynak be. A követelések jelentősek, melyek egy 

része bekerült a mérlegbe. Peres úton próbálják meg érvényesíteni a követeléseket. A perek 

folyamatban vannak. Egy esetben lett végrehajtható a fizetési meghagyás. Egy esetben 

behajthatatlanná vált a követelés. A kútvizsgálattal kapcsolatban elmondja, hogy a hét elején 

megtörtént a vizsgálat, az eredményt várják. Ezután tudják megmondani, hogy az ásványvíz 

palackozás hogyan alakulhat.  

 

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

kéri a bizottság tagjait, aki Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi 

beszámolóját és üzleti tervét elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

 

113/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi 

beszámolójának elfogadásáról 
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolója 

 

A Gazdálkodási Bizottság a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi 

beszámolóját és üzleti tervét elfogadásra javasolja.  

 

 

2. Napirend 

Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a belső 

ellenőrzés működéséről (a kapcsolódó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt 

az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző köszönti Laki Csabáné belső ellenőrt. Valamennyi ellenőrzés 

megtörtént. A Bicskei Gazdasági Szervezetnél voltak célellenőrzések, a városi óvoda és a 

hivatal szabályozottsága került ellenőrzésre. A megállapítások az anyagban olvashatóak  

 

Laki Csabáné belső ellenőr: a tavalyi évhez képest hasonlóan készítette el a beszámolót. Az 

adott ellenőrzéseknél a célt, a tárgyat, illetve a megállapításokat írta le. A belső ellenőrzésekhez 

készült intézkedési terv. Az intézkedési tervek egy részére már megtörtént az intézkedés, illetve 

a beszámoló is elkészült. A tavalyi évre vonatkozóan az utóellenőrzést lefolytatta a belső 

ellenőrzés. Az intézkedési tervre vonatkozó beszámolók elkészültek. A BGSZ is benyújtotta a 

beszámolót.  

 

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

kéri a bizottság tagjait, aki a beszámolót elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

114/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a 

belső ellenőrzés működéséről 
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A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a folyamatba épített előzetes, utólagos és 

vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés működéséről szóló beszámolót.  

 

 

3. Napirend 
A helyi adókról, az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (61. 

sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt 

az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző a törvényességi hivatal jelezte, hogy az idei évben az adórendeletek 

kerülnek felülvizsgálatra. Június 15-ig kell felülvizsgálni a rendeletet. Az előterjesztésben 

olvasható az új rendelet szövege. Ehhez képest tesz még módosító javaslatot: a rendelet-

tervezet 5. szakasz 1 és 2 pontját összhangba hozná, hogy egyértelmű legyen, hogy a 

nyilatkozat megtételének időpontját követő év január 1-től, illetve a 70. évnél idősebb 

embereket illeti meg az adómentesség. Az 5.(4) helyett a Htv. 7. (e) pontjára utalna, hogy ne 

ismételjék a jogszabályt. A 7. (2) jelezné, hogy belterületi egyéb nem lakás céljára szolgáló 

épület és kereskedelmi egység után szóló adóról van szó. Ugyanezt ezzel a belterületi 

kiegészítéssel a harmadik bekezdést is ellátnák.  A kilencedik szakasz kivételre kerülne.  

 

Ivanics Imréné képviselő: a nem magánszemély tulajdonában lévő belterületi lakás után 1.100 

Ft/m
2
/év az adó. Magánszemélynél is ennyi az adó?  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: magánszemélyek esetében 208 Ft /m
2
/év. 

 

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

támogatja az elhangzott módosításokkal a rendelet-tervezetet, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

115/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A helyi adókról, az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet az 5. §-át, 7. §-át érintő 

pontosításokkal, valamint a 9. § törlésével.  
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4. Napirend 
Közalapítványok munkájának és 2014. évi gazdálkodásának áttekintéséről (43 sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

4/c. Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt 

az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző javasolja elfogadásra a beszámolót.  

 

Ivanics Imréné képviselő érdeklődik, hogy a beszámoló elfogadását meg kell-e előznie a 

felügyelő bizottság általi elfogadásnak.  

 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló úgy tudja, hogy a kuratórium elfogadta.  

 

Ivanics Imréné képviselő hozzáteszi, hogy Ő az elnöke a felügyelő bizottságnak.  

 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló: két éve igazából nincs bevétel, költsége is csak a bankköltség. 

Újra kellene gondolni a létét. Eszközei van a közalapítványnak. Ennek utána kell nézni.  

 

Ádámné Bacsó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője: a legfőbb szervnek kell 

elfogadni a beszámolót és a legfőbb szerv a képviselő-testület.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke javasolja, hogy a rendkívüli 

ülésre kerüljön vissza az előterjesztés. Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért, a javaslattal jelezze.  

 

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

116/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Közalapítványok munkájának és 2014. évi gazdálkodásának áttekintéséről Gróf 

Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 

 

A Gazdálkodási Bizottság a Gróf Battyhány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2014. évi 

gazdálkodásáról szóló anyagot a rendkívüli ülésen újratárgyalja.  
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4/a. Bicskei I. számú Általános Iskoláért Közalapítvány 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt 

az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző javasolja elfogadásra a beszámolót.  

 

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

2014. évi beszámolót és a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

117/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Közalapítványok munkájának és 2014. évi gazdálkodásának áttekintéséről  

Bicskei I. számú Általános Iskoláért Közalapítvány 
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei I. számú Általános Iskoláért 

Közalapítvány 2014. évi beszámolót és a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót 

 

 

4/b. Bicskei Művelődési Közalapítvány 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt 

az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző javasolja elfogadásra a beszámolót.  

 

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

2014. évi beszámolót és a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  
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118/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Közalapítványok munkájának és 2014. évi gazdálkodásának áttekintéséről Bicskei 

Művelődési Közalapítvány 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2014. évi 

beszámolót és a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót. 

 

 

4/c. Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt 

az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző javasolja elfogadásra a beszámolót.  

 

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

2014. évi beszámolót és a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

119/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Közalapítványok munkájának és 2014. évi gazdálkodásának áttekintéséről  

Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2014. 

évi beszámolót és a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót. 

 

 

4/d. A Bicskei Cigányságért Közalapítvány 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt 

az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző javasolja elfogadásra a beszámolót.  

 

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

2014. évi beszámolót és a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 



12 

 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

120/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Közalapítványok munkájának és 2014. évi gazdálkodásának áttekintéséről  

Bicskei Cigányságért Közalapítvány 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Cigányságért Közalapítvány 2014. 

évi beszámolót és a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót 

 

 

5. Napirend 
A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2014. évi beszámolója (35. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt 

az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző 100.000 Ft-tal támogatná az önkormányzat a rendőrség éves 

karbantartási munkáit úgy, hogy a BGSZ bevonásra kerülne. Egy zászlótartó átadása is szerepel 

a határozatban.  

 

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

bizottság tagjait, aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

121/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2014. évi beszámolója 
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   
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6. Napirend 
Beszámoló Bicske Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (a 

kapcsolódó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt 

az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a jogszabályoknak megfelelően készült el a beszámoló. A 

könyvvizsgálói jelentés még nem érkezett meg. Érdeklődik, hogy a bizottság ebben a formában 

kívánja-e tárgyalni az anyagot.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke könyvvizsgálói vélemény 

hiányában kéri, napolják el a rendkívüli ülésre az előterjesztés tárgyalását. Kéri a bizottság 

tagjait, aki az elhangzott javaslatot támogatja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

122/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Beszámoló Bicske Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság a Bicske Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalását elnapolja a rendkívüli ülésre.   

 

 

7. Napirend 
A Bicskei Fúvószenekari Egyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról (38 sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

elszámolásokat a pénzügyi iroda megvizsgálta. Érdeklődik, hogy rendben voltak-e a 

beszámolók.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző igennel válaszol.  

 

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

Bicskei Fúvószenekari Egyesület elszámolását elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

123/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Fúvószenekari Egyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról 
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   

 

 

8. Napirend 

A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület 2014. évi támogatásának 

elszámolásáról  

(37. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület 2014. évi támogatásáról szóló elszámolást 

elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

124/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület 2014. évi támogatásának 

elszámolásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   
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9. Napirend 

A Mozgáskorlátozottak Vértes és Válvölgye Egyesület 2014. évi támogatásának 

elszámolásáról  (39.sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

Mozgáskorlátozottak Vértes és Válvölgye Egyesület 2014. évi támogatásáról szóló elszámolást 

elfogadja, jelezze.  
 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  
 

125/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Vértes és Válvölgye Egyesület 2014. évi támogatásának 

elszámolásáról   
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   

 

 

10. Napirend 

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Városi Szervezete Bicske 2014. évi 

támogatásának elszámolásáról  

(40. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 
 

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

Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Városi Szervezete Bicske 2014. évi támogatásáról szóló 

elszámolást elfogadja, jelezze.  
 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  
 

126/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Városi Szervezete Bicske 2014. évi 

támogatásának elszámolásáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   
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11. Napirend 

A Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi támogatásának 

elszámolásáról  

(41. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi támogatásáról szóló elszámolást 

elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

127/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi támogatásának 

elszámolásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   

 

 

12. Napirend 

A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. támogatás elszámolásáról  

(54. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. támogatás elszámolásáról 2014. évi támogatásáról 

szóló elszámolást elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

128/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. támogatás elszámolásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   
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13. Napirend 

Bicskei Cigányságért Közalapítvány 2014. évi támogatási céljának módosítása   
(45. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt 

az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: 2014-ben 310.598 Ft-tal támogatta az önkormányzat a Bicskei 

Cigányságért Közalapítványt a III. Romanap megrendezése céljára. Az összeg átadása késett, 

ezért nem került felhasználásra. Kéri a Bicskei Cigányságért Közalapítvány, hogy az idei 

Romanapra használhassák fel az összeget.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke el tudja fogadni a javaslatot. Kéri 

a bizottság tagjait, aki egyetért a javaslattal, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

129/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Cigányságért Közalapítvány 2014. évi támogatási céljának módosítása   
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   

 

 

14. Napirend 

„A Legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programmal 

összefüggő kérdésekről  

(68. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke felkéri dr. Révész Zoltán jegyzőt 

az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a nyertesek jutalmazása okán van napirenden a kérdés. A javaslat 

szerint az első helyezett 10.000 Ft-os, a II. helyezett 7.500 Ft-os, a III. helyezett 5.000 Ft-os 

ajándékutalványt kapna. A finanszírozás a civil keret terhére történne. A határozati javaslatban 

szerepel az Ad-Hoc bizottság is, melynek tagjai: Bálint Istvánné, Iványi Ferencné és Nagy 

Attila.  
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke 15-10-5 ezer forintos díjakat 

javasol.  
 

Kollár-Vincze Viktória ügyintéző kéri, hogy vegyék figyelembe, hogy hét kategória van.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: ez 50.000 Ft-ot jelent. Javasolja, 

hogy emelkedjenek az összegek 15-10-5 ezer forintra. A keretjelleg 260.000 Ft. Kéri a 

bizottság tagjait, aki elfogadja az elhangzott javaslatot, jelezze.  
 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  
 

130/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: „A Legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programmal 

összefüggő kérdésekről  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot azzal a módosítással, hogy az I. 

helyezettet 15.000 Ft-os, a II. helyezettet 10.000 Ft-os, a III. helyezettet 5.000 Ft-os 

ajándékutalvánnyal jutalmazzák, illetve a költségeket az önkormányzat a 2015. évi költségvetés 

civil szervezetek terhére biztosítja keret jelleggel 260.000 Ft összegben.  

 
 

15. Napirend 

Nyári táborozó gyerekek térítésmentes uszodahasználatáról  

(67. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke az előző évekhez hasonlóan 

javasolja támogatni. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  
 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  
 

131/2015. (V.21.) Gazdálkodási Bizottság Határozat 
 

Tárgy: Nyári táborozó gyerekek térítésmentes uszodahasználatáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  
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16. Napirend 

Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bejelentések nem történtek.  

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke, megköszöni a munkát és a nyílt 

ülést bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

              Bárányos József                                   Ivanics Imréné 

a Gazdálkodási Bizottság elnöke               jkv. hitelesítő 


