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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. szeptember 23.  09.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag:  

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Dr. Bacsárdi József aljegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor referens 

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.  

 

177/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének elfogadása 

 

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

személyét megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a napirenddel kapcsolatos 

kérdéseket, észrevételeket. Levételre javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról, illetve a kóbor állatok befogásáról és az állati eredetű melléktermékek 

elszállításával és ártalmatlanításával összefüggő kérdésekről szóló napirendeket. Kéri a 

bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslattal együtt elfogadja a napirendet, jelezze.    
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A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.  

 

178/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Napirend elfogadása     

 

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

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

2) A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) A Bicskei Városi Uszoda üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

4) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési 

díjainak megállapításáról szóló 20/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

5) Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6) A Bicskei Római Katolikus Egyházközség támogatásának elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7) A Bicskei Művelődési Közalapítvány támogatásának elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

9) A Bicskei Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

10) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

11) A köztisztaságról, a parkok és fák védelméről szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

12) Képviselői bejelentések 
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1. Napirend 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a költségvetés módosítás indokait az előterjesztés tartalmazza. 

Jórészt a korábbi képviselő-testületi döntések átvezetése történik.  

 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető: 100 millió forint hitel összeggel 

csökkentették az előirányzatot. A pénzmaradványból 6 millió forint a kamat. A 

pénzmaradvány csökkent még a betervezett hiteltörlesztéssel. A közvilágítás korszerűsítésével 

kapcsolatos hiteltörlesztésről van szó.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: júniusban született döntés a közvilágítás aktív elemeinek 

üzemeltetéséről. Akkor kapott a képviselő-testület egy tájékoztatót arról, hogy miért hiúsult 

meg a közbeszerzés. December 19-én kapták meg a kormányengedélyt a hitelfelvételre. 

December 19-31. között az OTP és a Fejlesztési Bank nem tudott megegyezni a hitel 

folyósításával kapcsolatban. Ennek értelmében a szerződés ide vonatkozó részének 

figyelembevételével nem tudott hatályba lépni a szerződés, mivel nem volt meg a kellő 

fedezet a beruházás lebonyolításához.  

 

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

támogatja a rendelettervezetet, 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:  

 

179/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.  

 

 

2. Napirend 

A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  
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Dr. Révész Zoltán jegyző: az érintett települések döntöttek arról, hogy társulási formát 

megszüntetik az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban. Feladat-ellátási szerződések köttettek 

július-augusztus folyamán a másik 14 településsel. A közbeszerzési eljárás sikeresen lefolyt. 

A jelenlegi szolgáltató került ismételten kiválasztásra. Augusztus végén sikerült elintézni a 

vonatkozó népegészségügyi engedélyt és a finanszírozási szerződés is megkötésre került. 

Szeptember 1-től valamennyi önkormányzat vonatkoztatásában a finanszírozás megoldott. 

Ezzel kapcsolatosan még lesz egy feladat: az orvosi ügyeleti körzetek meghatározása. A 

munkaszervezeti feladatokat ellátó Bicskei Polgármesteri Hivatal feladata az elszámolás 

elkészítése és a záró beszámoló benyújtása. Amennyiben ez jóváhagyásra kerül, akkor a 

tagönkormányzatoknak 30 napja lesz a beszámoló elfogadására. Ha az önkormányzatok nem 

veszik napirendre a beszámolót, úgy elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a települések 

jóváhagyják a beszámolót, már nem kerül testület elé. A társulás vagyonnal nem rendelkezik.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke a szakmai beszámolóról 

érdeklődik.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: az orvosi ügyelet beszámolója volt napirenden az idén a 

képviselő-testület előtt.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke nem pénzügyi, hanem szakmai 

beszámolóra gondol.  Amennyiben lehetséges a határozati javaslatot kiegészítené azzal, hogy 

belátható időn belül kérjenek szakmai beszámolót az orvosi ügyelettől(helyi ülő orvos, utazó 

ügyeletes és a diszpécserközpont). 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben szerepel, 

hogy évente legalább egyszer köteles beszámolni a munkáról.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke határozati javaslat kiegészítése 

nélkül, kéri, nézzenek utána annak, hogy készült-e szakmai beszámoló az orvosi ügyelettel 

kapcsolatosan. Amennyiben nem volt kerüljön fel a napirendre.  Kéri a bizottság tagjait, aki 

elfogadja 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:  

 

180/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás elszámolásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  
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3. Napirend 

A Bicskei Városi Uszoda üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: augusztus 31-én lejárt a Kerex Uszoda Kft-vel a szerződés. A 

képviselő-testület döntött az új ügyvezető személyéről, illetve a Bicskei Üdülőtábor Kft. 

átszervezéséről. Ennek értelmében kiegészült a tevékenysége az uszoda üzemeltetésével is. 

Ahhoz, hogy szeptember 1-től az ellátás folyamatos legyen, a szerződés megkötésre került, 

egy utólagos jóváhagyásra lenne szükség. Az uszodahasználati szerződés ugyanazt 

tartalmazza, mint a Kerex-szel megkötött megállapodás annyi módosítással, hogy a Kerex 

Kft. egyéb havi finanszírozását, ami az egyes felújításokra vonatkozott, külön nem építették 

bele. Ezt a jelenlegi üzemeltetőnek abból az összegből kell megoldania, ami a jelenlegi 

szerződésben szerepel. Ez nagyságrendileg 3,9 millió Ft/ hó összeg.  

 

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: 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:  

 

181/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

Tárgy: A Bicskei Városi Uszoda üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

4. Napirend 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési 

díjainak megállapításáról szóló 20/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: az előterjesztés elkészítésének oka a vendég, illetve a felnőtt 

étkezés pontos meghatározása. A kiküldött anyaghoz módosítást tesz. A határozati javaslatban 

a nyersanyagnormákat kell megállapítani. Kiegészülne egy másik határozati javaslattal az 

anyag, mely a rendelet vendég és felnőtt étkezésével foglalkozik. A kormányhivatal kérte a 

határozatban történő döntést. A rendeletben az előterjesztés szerint csak az marad, ami az 

óvodai díjakat pontosítja. Érdemben a díjak nem változnak.  
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: csak az óvodai étkezésről van 

szó?  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: ugyanazok a díjak lesznek, csak határozati formában kell 

megállapítani.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: az óvodát miért kell 

rendeletben megállapítani?  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: jogszabályi felhatalmazás alapján. A felhatalmazás jogalkotási 

kötelezettséget is jelent.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a kedvezményes dolgozói ebéd 

az óvodai dolgozókra vonatkozik?  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a dolgozói és vendég ebéd kikerül a rendeletből. Ez külön 

határozatban lenne elfogadva.  

 

Dr. Bacsárdi József aljegyző: ennek oka, hogy nincs a dolgozókra vonatkozóan 

felhatalmazás a jogalkotásra a képviselő-testületnek. Csak a gyermekétkeztetésre van 

felhatalmazás a jogalkotásra. Ezért a helyi rendeletben nem lehet szabályozni.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: mi alapján fizetnek az iskolai tanárok?  

 

Döme Lászlóné bizottsági tag: a határozat alapján.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a kiküldött előterjesztéshez képest teszik jelenleg a módosító 

javaslatot. A kiküldött határozat a nyersanyagnorma megállapításáról marad. A kiküldött 

rendeletből törlésre kerül a felnőtt és a vendég rész, csak az óvodai díjak pontosítása marad 

benne, illetve egy plusz határozati javaslat elfogadására kerülne sor. Ez a határozati javaslat 

arról szól, hogy a bicskei nevelési-oktatási intézményekben a kedvezményes dolgozói ebéd 

napi térítési díját 320 Ft összegben, a vendég ebéd napi térítési díját 640 Ft összegben állapítja 

meg a képviselő-testület.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke az iskolai gyermek térítési díjról 

érdeklődik.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: az nem változik. Az óvodai étkezés esetében is kerekítés történt.  

 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető: 471 Ft marad.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: eddig nem vehették igénybe a 

kedvezményes étkezést. Régebb óta téma az, hogyan tudnák igénybe venni az iskolai 

dolgozók is a kedvezményes étkezést.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: ezért határozatban állapítják meg a kedvezményes étkezést a 

nevelési-oktatási intézményben dolgozók számára. Ez az iskolára is vonatkozik.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a kedvezményes ebédet az 

önkormányzati határozat alapján nem csak az óvodai dolgozók vehetik igénybe?  



7 

 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető: régebben az iskolai dolgozókra nem 

vonatkozott a kedvezményes ebéd.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a határozati javaslat értelmében a pedagógusokra is vonatkozik.  

 

Ivanics Imréné bizottság tag: a kedvezményes étkeztetés azért nem járt a pedagógusoknak, 

mert nem voltak ott egész nap. Miután az iskola egész napossá vált, a pedagógusoknak sincs 

lehetősége máshol étkezni.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: nem mindegy, hogy 600 Ft-ért, 

vagy 320 Ft-ért ebédelnek a pedagógusok.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a jelenlegi határozati javaslat arról szól, hogy az iskolai 

pedagógusokra is vonatkozik a kedvezmény. A határozati javaslat kedvezményes dolgozói 

ebédről szól.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri, a képviselő-testületi ülésig 

nézzenek utána, hogy a dolgozóknak is jár-e a kedvezményes ebéd.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri, aki nyersanyagnormáról 

szóló határozatot 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:  

 

182/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A nyersanyagnorma megállapításáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri, aki a rendelet-tervezetet 

elfogadja a szóbeli módosítás alapján, 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:  

 

183/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési 

díjainak megállapításáról szóló 20/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság a szóban módosított rendelet-tervezet elfogadásra javasolja.   

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri, aki térítési díjak 

megállapításáról szóló határozatot 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:  

 

184/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A térítési díjak megállapításáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  

 

 

5. Napirend 

Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a Belügyminisztériumnak megküldött iratok vizsgálatának 

eredményét tartalmazza az előterjesztés. Ennek alapján a végleges stratégia, illetve a 

pontosított megalapozó tanulmány elfogadásra kerülhet. A Belügyminisztériumtól megküldött 

levél érkezési időpontjától van 30 nap arra a képviselő-testületnek, hogy elfogadja a stratégiát. 

A következő pályázati ciklus pályázatai a stratégia által megfogalmazott célokra épül. 

Jogszabály előírja, hogy meghatározott időszakonként felül kell vizsgálni a stratégiát.  

 

Bárányos József képviselő kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
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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:  

 

185/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozatot.  

 

 

6. Napirend 

A Bicskei Római Katolikus Egyházközség támogatásának elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Molnár Enikőtől a 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjétől érdeklődik az elszámolással kapcsolatban.  

 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Irodavezető az elszámolást rendben találta.  

 

Bárányos József képviselő kéri a bizottság tagjait, aki a Bicskei Római Katolikus 

Egyházközség támogatásának elszámolását 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:  

 

186/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A Bicskei Római Katolikus Egyházközség támogatásának elszámolásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Római Katolikus Egyházközség 

támogatásáról szóló beszámolót.  
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7. Napirend 

A Bicskei Művelődési Közalapítvány támogatásának elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Molnár Enikőtől a Költésvetési 

és Pénzügyi Iroda vezetőjétől érdeklődik az elszámolással kapcsolatban.  

 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Irodavezető az elszámolást rendben találta.  

 

Bárányos József képviselő kéri a bizottság tagjait, aki a Bicskei Művelődési Közalapítvány 

támogatását 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:  

 

187/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A Bicskei Művelődési Közalapítvány támogatásának elszámolásáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  

 

 

8. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: tavaly novemberben fogadta el a képviselő-testület az SZMSZ-t. 

Az időközben történt jogszabályváltozásokra tekintettel, illetve az általuk jónak vélt 

módosítási javaslattal élt. Külön kiemeli a bizottsági működéssel kapcsolatban az 

elnökhelyettes posztját. Az elnökhelyettes személyére kér javaslatot. Kiegészült a szabályozás 

a nyilvánosság követelményével, a nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi 

szervezetekkel történő kapcsolattartás részleteivel. A képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos 

helyi rendelet hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot az anyag. A tiszteletdíj eddig a 

költségvetési rendeletben szerepelt, a telefontérítésről határozat született. Ezek most az 

SZMSZ-be kerülnek bele változatlan összeggel. Az interpelláció eljárásrendje is pontosításra 

került. A bizottsági feladat- és hatáskörökkel kapcsolatban pontosítást végeztek.  

 

Bárányos József képviselő kéri a bizottság tagjait, aki a rendelettervezetet támogatja, jelezze.  
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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:  

 

188/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.  

 

 

Bárányos József képviselő javaslatot tesz a bizottsági elnökhelyettes személyére Ivanics 

Imréné személyében. Kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a 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:  

 

189/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: Gazdálkodási Bizottság elnökhelyettes jelölése  
 

A Gazdálkodási Bizottság Ivanics Imréné bizottsági tagot választja meg elnökhelyettesként.  

 

 

9. Napirend 

A Bicskei Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző a hivatal szervezeti felépítéséről beszél. A műszaki iroda önálló 

osztályként kerülne megszervezésre. Két csoportja lenne: a jelenlegi építéshatóság, aki a 

hatósági ügyek keretén belül működne, illetve a beruházási- és vagyongazdálkodási csoport, 

aki jelenleg is ellátja a műszaki feladatokat. A vonatkozó jogszabály alapján a jegyző 
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javaslatára a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé az SZMSZ-t. A személyi csoport 

jegyzői irányítás alatt lenne. Az SZMSZ kiegészült két darab melléklettel, egy 

ügyfélszolgálati nyilatkozattal és egy Etikai kódexszel.  

 

Bárányos József képviselő kéri a bizottság tagjait, aki elfogadásra javasolja a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát, 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:  

 

190/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozatot.   

 

 

10. Napirend 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző júliusban kapott a hivatal javaslattételt a hulladékkal kapcsolatos 

rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban. A kormányhivatal megküldött a hivataloknak egy 

rendeletmintát. A kiküldött tervezethez képest annyi módosító javaslata lenne, hogy a 

kedvezményekre vonatkozó rész ne ebben a rendeletbe legyen elfogadva, hanem a szociális 

rendeletben.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke a 3. §. 2. pontjában szereplő 

„köteles” szóval kapcsolatban érdeklődik, hogy az vonatkozik-e az elkülönített gyűjtött 

hulladékra. Az ingatlanhasználó mióta köteles külön gyűjteni?  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezető igennel válaszol. A hulladéktörvény írja 

le, hogy az ingatlanhasználó köteles a településen rendelkezésre álló szelektív 

hulladékgyűjtést igénybe venni. Nem teheti meg, hogy a településen egyébként szelektíven 

gyűjtött hulladékot vegyes hulladék közé teszi.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: ez nem életszerű.  
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Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezető: majd az lesz. Először rendeletben lesz 

szabályozva. A jegyzőnek van lehetősége bírságot kiszabni.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: aki nem teszi ki külön a 

műanyagot és külön a papírt, azt elvileg meg lehet bírságolni. Ha rendes 120 literes edényben 

valaki műanyagot talál, akkor az számíthat a bírságra.  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezető igennel válaszol. A hulladéktörvény azt 

mondja, hogy a közszolgáltató köteles ellátni a szelektív gyűjtés feladatait is. A havi négy 

hulladékgyűjtés mellé bekerült szinte ugyanannyi költséggel a szelektív gyűjtés, külön a 

papír, külön a műanyag és a zöld hulladék. A papír és a műanyag hasznosítóhoz kerülnek, 

ezeknek a gyűjtését támogatja az állam a környezetvédelmi termékdíj bevételből. Az 

utóválogatás és bálázás után értékesíthetőek. Ebből bevétele származik a közszolgáltatónak, 

de ugyanakkor költsége is van vele.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: azt sem tudták elérni, hogy 

Bicskén mindenki fizessen szemétszállítási díjat. Miért gondolják, hogy ezt el fogják tudni 

érni?  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezető: sok olyan kérdés van a 

hulladékgazdálkodásban, amely jogszabályban elő van írva, mégsem lehet érvényt szerezni 

neki.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző megemlíti, hogy volt már arra példa, hogy rendeletben 

szabályozták azt, hogy a lakcímnyilvántartás adatai átkerültek a hulladékszolgáltatónak, aki 

annak alapján tudott számlázni. Különböző jogszabályok vannak erre vonatkozóan. Azonban 

az fontos kérdés, hogy honnan tudják meg azt, hogy kitől kell behajtani azt a pénzösszeget, 

amit valaki nem fizetett be. Erre nem ad felhatalmazást a jogszabály.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: az önkormányzat, mint 

tulajdonos nem kaphat információt az önkormányzati tulajdonban lévő cég vezetőjétől?  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző nemmel válaszol. A cégvezető nem kaphat információt. 

Adatkezelőnek minősül és nincs felhatalmazása arra, hogy az érintett adatait kezelje. Az 

ingatlanhasználót nemcsak a tulajdonos jelentheti. A hulladékgazdálkodási törvény azt írja 

elő, hogy az ingatlant használó az érintett ingatlan területén keletkező hulladékot 

elkülönítetten gyűjti. 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: megtehetik-e azt, hogy nem 

viszik el a hulladékot?  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezető: a vegyesen gyűjtött hulladék esetében 

nem tehetik meg. Ott az Egészségügyi Minisztériumi rendelet határozza meg, hogy milyen 

gyűjtési gyakorisággal kell az adott településtípusokon elszállítani a szemetet.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: akkor is elviszik a hulladékot, 

ha nem fizetnek.  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője igennel válaszol. Kétféle kérdés van 

az ügyfélszolgálatra telefonálók körében. Az egyik az, aki sosem fizetett és reklamál, hogy 
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köteles a szolgáltató elvinni a hulladékot. A másik az, aki mindig fizetett és látja, hogy van, 

aki sosem fizetett. A hulladéktörvény írja elő, hogy a hulladékszállításért az ingatlanhasználó 

köteles fizetni, a szolgáltató pedig köteles a hulladékot elszállítani. Szerződéskötési 

kötelezettség ebben az esetben nincs. A törvény alapján jön létre a gazdasági kapcsolat. 

Gyakorlatilag komoly problémák vannak. A szolgáltatási területen a nyilvántartott lakásszám 

jelenleg 99.500 lakost érint. Ez kb. 36.500 ingatlant érint és ebből 27.000 ingatlannal van 

szerződése a Kft-nek. Az egynegyedével az ingatlanhasználóknak nincs szerződés. A 

legfontosabb az előbbi személyek behajtása a fizetők közé.  

 

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

képviselőnek ezt jelezzék. Ezt képtelen helyzetnek tartja. Az egész országban sem lehet jobb a 

helyzet. 

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy Borsod megyében 

240 településen kijelölt szolgáltató van. Nincs olyan szolgáltató, aki ajánlatot tenne a kiírt 

közbeszerzésre. 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke javasolja, hogy ezt jelezzék az 

országgyűlési képviselőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző jelzi, hogy a bizottság tehet javaslatot, illetve kétfordulós 

megvitatásról van szó. Ez azt jelenti, hogy az októberi ülésen kerülne megalkotásra a rendelet.   

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri rögzíteni az elhangzott 

észrevételét.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásról van szó a 

hallottak alapján. Ezt azonban a rendeletben nem találja megfogalmazva. Valamilyen 

formában rögzíteni kell, hogy az ingatlan tulajdonosa vagy használója a hulladékszállítási 

szerződést megkötni, vagy igénybe venni köteles. Ki van emelve az üdülőterület, azonban itt 

nem üdülőtelekk, hanem zártkerti ingatlanok vannak. Ezeket nem ártana nevesíteni. Az nem 

rossz gondolat, hogy áprilistól-októberig vegyék igénybe a hulladékszállítást, de mi van 

azokkal az ingatlantulajdonosokkal, akik életvitelszerűen egész évben ott tartózkodnak. Kéri, 

tegyenek meg mindent arra vonatkozóan, hogy a szerződések száma növekedjen. A 

hulladékszállítási napokon kapjanak egy tájékoztató levelet a szerződéssel nem rendelkezők, 

amelyben kerüljön bele az, hogy kötelező szolgáltatásról van szó és jelentkezzen a Zöld 

Bicske Nonprofit Kft-nél az ürítés ügyében. Ez nem ütközne az adatvédelmi törvényben 

foglaltakkal. Egy formalevélről beszél. A díjhátralékkal rendelkezőkkel kapcsolatban nem 

talált semmit a rendeletben. Nekik is el kell szállítani a hulladékot? Az új hulladéktörvényben 

azt olvasta, hogy magánszemély nem szállíthat hulladékot – ezt is javasolja a rendeletbe 

beletenni. Az illegális szemétlerakók megszüntetése a legfontosabb célja. A zártkertek 

bejáratainál nagy mennyiségben van szemét. Ez abból is adódik, hogy akik ott laknak nem 

tudnak mit csinálni a szeméttel. Az ott élők arról panaszkodnak, hogy kevesen kötnének 

szerződést, ezért az autó nem jár ki. Kéri, hogy a tulajdonosoknak juttassanak el egy 

tájékoztató levelet, melyben jelzik azt, hogy kötelező a szolgáltatás. Ha nem is hetente, de 

legalább két hetente járna az autó, máris kevesebb szemét gyűlne össze a dűlőutak elején. Mit 

tegyenek az illegális szeméthegyekkel? Teszár Tamástól kérdezi, hogy a szelektív 

hulladékgyűjtésnél nem arra gondolt, hogy a kukába nem lehet bedobni egy cukros zacskót?  
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Dr. Révész Zoltán jegyző arra, hogy a rendeletbe mi kerüljön bele, az alábbiakat közli: a 

Fejér Megyei Kormányhivatal nagy figyelmet fordít arra, hogy a jogalkotási törvénynek 

megfelelően lehetőleg ne kerüljön önkormányzati rendeletbe olyan rendelkezés, ami felső 

szintű jogszabály rendelkezése. Ezért sem kerül a helyi rendeletbe olyan, amit már a 

hulladékról szóló törvény szabályoz. A szolgáltatónak a település egész közigazgatási 

területéről kötelessége elvinni a szemetet. A külterületekkel az is probléma, hogy nehezen 

megközelíthetők. A nem megközelíthető helyre jogszabály alapján konténert kellene kirakni. 

A konténerek vonzzák a szemetet. Amennyiben a rendelet elfogadásra kerül, akkor a 

közszolgáltatónak azzal összhangba kell hoznia a közszolgáltatási szerződését. Ezt meg kell 

oldani.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: ez még mindig nem fedné le azt, hogy az 

ingatlantulajdonosnak kötelező a szolgáltatást igénybe venni. Akkor még mindig nem fizet a 

szolgáltatásért. Nincs sok olyan terület, ahová nem lehet eljutni. Záros határidőn belül ezt meg 

kell oldani. Látja, hogy hétről-hétre gyarapodik a szemétkupac.  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője régebben alpolgármesterként alkottak 

egy hosszú helyi rendeletet, melybe beemeltek minden olyan előírást, melyet magasabb szintű 

jogszabályok írtak elő. Van egy ilyen törekvés, azonban ezt a felügyeleti szervek nem 

engedélyezik A zártkertek esetében a gyűjtőautókkal sehová sem lehet beférni.  A megoldást 

a törvény előírja: le kell rakni egy konténert a könnyen megközelíthető helyre.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke ezt katasztrófának tartja.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: azt kell elérni, hogy mindenki fizessen. Ezért is tartja 

fontosnak a tájékoztató levelet.  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője most már tudják, hogy kinek nincs 

szerződése a vonalkód miatt. Ez alapján azt is tudják, hogy van-e hátraléka az illetőnek, 

azonban azt nem tehetik meg, hogy nem viszik el a szemetet.  

 

Döme Lászlóné bizottsági tag: eddig az volt a probléma, hogy nem tudták összevetni azt, 

hogy ki az, aki fizet. A vonalkódos kuka miatt már tudják azt, hogy kinek nincs szerződése, 

illetve ki az, aki nem fizet. Ebben az esetben már fel lehet szólítani. Szólítsa fel az 

önkormányzat azokat, akiknek nincs szerződése. Amennyiben nem fizetnek, adók módjára be 

kell hajtani a tartozást.  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője közli, hogy az adategyeztetésre van 

mód. Nagyjából 26% nem fizet, elérhetetlenek.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: aki 30 éve nem fizet díjat, most 

sem fog. Megteheti a zártkert tulajdonosa, hogy szelektíven összeszedi a szemetet és a Szent 

László u. sarkán leteszi, kulturáltan. Amikor szelektív nap van, elviszik.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: a zártkerti ingatlanokat ne nevesítsék a rendeletbe? Nem 

üdülőingatlanról van szó. Járható-e a tájékoztató levél megküldése?  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy kapnak tájékoztatást 

arról, hogy milyen tevékenységeket látnak el és azt hogyan kell igénybe venni. Ezt a 

postaládába kapja az ingatlanhasználó.  
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Dr. Révész Zoltán jegyző: a közszolgáltatási szerződésben lehet rögzíteni minden egyéb 

fontos kérdést.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: a tájékoztató levél megküldése a veszteséget csökkentené. A 

kötelező tájékoztatáson túl kampányszerűen lehetne a tájékoztatást megküldeni. Kéri, a 

zártkerteket nézzék meg. Véleménye szerint Bicskén jól járhatóak az utak. Amennyiben a 

közterületen valami akadályozza a hulladékszállítást, akkor kötelessége a hivatalnak a zavart 

megszüntetni.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke a 7. §-ban a gyűjtőedények 

méretét jelzik, vagy a legkisebb előfizetett mennyiség is változott? 

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője: januártól a minimális méret a 60 L-es 

gyűjtőedény lenne.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bicskén hányan fizetnek elő a 

30 L-es gyűjtőedényre?  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője: 870 fő.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: aki fizet, annak az 1/3-a csak a 

30 L-es edényt fizeti?  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője: igen. Végigjárták a települést 

kamerával és kb. 30 darab kukát találtak, amely tényleg 30 L-es volt. A többi nagyobb volt, 

30 L-es matricával. Ez csalás. Sajnos, akkor is el kell szállítani a kukát.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: ezt aggályosnak tartja. Kötelező szelektálni a hulladékot. Saját 

magáról beszél, hogy a 120 L-es kukája sincs tele. Amennyiben szelektíven gyűjti a 

hulladékot, akkor a 4 x 60 L-es edény irreális.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: azért mert külön gyűjti, attól 

még fizet érte.  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője: egy díjat számláznak, a 

közszolgáltatás díját. A közszolgáltatás díját hulladékedény méret alapján számlázzák. A 

közszolgáltatásban benne van a szelektív gyűjtésnek az ára, illetve a zöldhulladék kezelés ára 

is. Ez nem jelenik meg külön díjként. A legtöbb helyen az a fő probléma, hogy a 120 L-es és a 

30 L-es kukához is ugyanannyi utat kell megtenni, ugyanannyi a munkaidő. A hulladék, ami 

elvileg belefér, az a negyede. Arányosítva a 120 L-es kukával kapcsolatos éves költség és a 30 

L-es kukával kapcsolatos éves költség között, megállapítható, hogy nincs 1.500 Ft különbség. 

Egyedül a hulladékmennyiség arányában van eltérés. Gyakorlatilag nem jelenik meg 

díjazásként az ingatlanhasználó irányába az, hogy ő elkülönítetten gyűjt. Mindkét félre 

kötelezettséget ró a hulladékról szóló törvény. A szolgáltatónak azt, hogy gyűjtse be külön, az 

ingatlanhasználónak pedig azt, hogy tegye ki külön.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a legkisebb előfizethető méret 

a 60 L-es.  

 



17 

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: az van benne a rendeletben, hogy az (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott gyűjtőedény - a 60 L-es - használata a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 

használó természetes személy ingatlanhasználót illeti meg.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: és ha ketten laknak?  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: akkor már a 80 L-es a legkisebb méret.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: és ha hárman?  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője: kormányrendelet szabályozza, mely 

szerint a közszolgáltató köteles felajánlani a hulladékgyűjtő edény választási lehetőséget úgy, 

hogy a hulladékgyűjtő edény mérete igazodjon az ingatlanon képződő hulladék 

mennyiségéhez, figyelembe véve a fajlagos hulladék mennyiséget, amit egyébként a 

kormányrendelet határoz meg. Bicskén ez nagyjából 30 L/hét.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a problémára megoldást az ingatlanhasználókkal való 

szerződéskötés jelentené.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke nem érti, hogy miért nem lehet 

ezt megoldani.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: elvileg a szolgáltató vizsgálja, hogy milyen hulladék van az adott 

gyűjtőedényben. A szemetet ott nem hagyhatja, de felszólíthatja az ingatlantulajdonost a 

szelektív gyűjtésre. A jegyző hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag javasolja, hogy a zártkertek kerüljenek bele a javaslatba.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a zártkertek benne vannak az anyagban, hiszen közigazgatási 

területről és ingatlanokról beszélnek. Az üdülő ingatlan azért van külön nevesítve, mivel ezen 

ingatlanok esetében kötelezően 50%-os díjat kell megállapítani.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: nem lehet a zárkertet is oda besorolni?  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a zártkerti ingatlanokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, 

mint a belterületre.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke módosító javaslatként kéri, 

vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a zártkertekben elférjen a kukásautó. A Galagonyáson 

az utak elég szélesek és a belógó ágakat is meg lehet oldani. A Málé hegy járhatatlan, a Babos 

hegy járható. A Málé hegyen életvitelszerűen senki sem lakik.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a 70. év feletti kedvezménnyel kapcsolatos rész a szociális 

rendeletbe kerül bele.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a 890 emberrel a 

szerződésmódosítást ki fogja kezdeményezni?  

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője: a Zöld Bicske Nonprofit Kft. fogja 

kezdeményezni a módosítást. Az 5. §. (1) a gyűjtőedényben, nem a megfelelően elkülönítetten 

gyűjtött hulladék elhelyezése esetén helyett javasolja: ha az ingatlanhasználó a vegyes 
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hulladék gyűjtésére szolgáló edényben elkülönítetten gyűjtendő hulladékot helyez el, akkor a 

szankció ugyanaz marad. (Közszolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését 

dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja az elkülönített gyűjtés szabályainak jövőbeni 

betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre 

elszállítja.) A (2) Közszolgáltató - (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - felszólítását 

követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés 

szabályainak az (1) bekezdésben foglalt ismételt megsértése esetén helyett javasolja: a 

Közszolgáltató – (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő – felszólítását követően az 

ingatlanhasználó egy éven belül az elkülönített gyűjtés szabályait ismét megsérti. 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: fogják csinálni a 

dokumentálást?  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője: amennyiben felhatalmazást kapnak 

rá, fogják.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: nem tartja életszerűnek a zöld hulladék elszállítását zsákban. A 

zöld hulladékot ne kelljen már zsákba gyömöszölni. Nem lehet a pet palackra egy zsákot 

kapni?  

 

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője: elvi síkon beszélt arról, hogy a díjban 

minden benne van. A 2012. április 12-i ár alatt vannak 6 %-kal, miközben több kiadás 

megjelent. Elvileg minden bele kellene, hogy számítson a díjba, de nincs benne. Van egy 

plafon, ami alatt kell szolgáltatni. Ezt egyenlőre az állam kompenzálja. A komposztkészítő 

telepek átvételi díja magasabb, mint a kommunális hulladék lerakási díja. Komposztáló üzem 

létrehozásának lehetőségéről beszél. Magyarországon nem lehet a komposztot eladni. Nem 

kell senkinek sem a komposzt. Nincs már lehetőség a zöld hulladék elszállítására. Állandó 

kérdés, hogy a gazdálkodó szervezetek magánlakásra vannak bejegyezve. Ezért a rendelet 3. 

§. (11) bek. tartalmazza a következő mondatot: A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a 

cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül szolgáló ingatlanon 

köteles külön közszolgáltatási szerződést kötni. Erről a képviselő-testületnek kell döntenie.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: a kettősséget ki kellene zárni.  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője: ezen kell elgondolkodni, hogy ezt 

szabályozni kívánja-e a képviselő-testület például létszám alapján.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: biztosan vannak Bicskén is olyan gazdálkodó társaságok, akiknek 

nincs hulladékkezelési szerződése.  

 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője: erről fontos dönteni. Példaként említi 

az átlagos statisztikai létszám adathoz történő szerződéskötés lehetőségét.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: javasolja a 11. ponton ne 

változtasson a bizottság. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott módosításokkal elfogadásra 

javasolja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
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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:  

 

191/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, az alábbi 

kiegészítésekkel:  

- a szerződéssel nem rendelkezők részére kerüljön megküldésre egy tájékoztató a kötelező 

szolgáltatással kapcsolatban,  

- kerüljön megvizsgálásra az, hogy a zártkertben a kukásautók elférnek-e,  

- Az 5. §. (1) a gyűjtőedényben, nem a megfelelően elkülönítetten gyűjtött hulladék 

elhelyezése esetén helyett: ha az ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtésére 

szolgáló edényben elkülönítetten gyűjtendő hulladékot helyez el, Közszolgáltató az 

elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja az 

elkülönített gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett 

hulladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre elszállítja.  
- A (2) Közszolgáltató - (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - felszólítását követően az 

ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályainak az 

(1) bekezdésben foglalt ismételt megsértése esetén helyett: a Közszolgáltató – (1) 

bekezdésben foglaltaknak megfelelő – felszólítását követően az ingatlanhasználó egy 

éven belül az elkülönített gyűjtés szabályait ismét megsérti a Közszolgáltató az 

elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, a dokumentumokat 

megküldi a település jegyzője részére, és kezdeményezi a hulladékgazdálkodási bírság 

kiszabását.  
 

 

11. Napirend 

A köztisztaságról, a parkok és fák védelméről szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző a kormányhivatali észrevételek között szerepelt, hogy a 

köztisztasági rendelet felülvizsgálatának kérdése is. Az előterjesztés mellékleteként látható a 

rendelettervezet.  Az avar és hulladék égetéssel kapcsolatban három változatot fogalmaztak 

meg, mely szerint, amennyiben lehet akkor égetést kedden és pénteken 10 és19 óra között 

lehet megvalósítani. A „B” verzió csak a pénteki napot jelöli meg. A „C” verzió szerint 

egyáltalán nem lehet égetni az avart és a kerti hulladékot. Jelzi, hogy ez is két fordulós 

megvitatás. Döntés októberben lesz.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag a heti két alkalmat javasolja.  



20 

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri, hogy a közterületen lévő 

égetést tiltsák be.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: azt ebben a tervezetben nem lehet.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy jellemzően ez 

az idősekre igaz.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: ez kiterjed az egész közigazgatási területre?  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző igennel válaszol.  

 

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

határozati javaslatot elfogadja, illetve az égetést kedden és pénteken 10-19 óra között 

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:  

 

192/2015. (IX.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A köztisztaságról, a parkok és fák védelméről szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság a határozatot, illetve az avar, kerti hulladék égetési idejét kedden és 

pénteken 10-19 óra között javasolja elfogadni.  

 

 

12. Napirend 

Képviselői bejelentések 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag kéri a zajjal járó tevékenységek szabályozását. Példaként említi 

a hétvégi fűrészelést.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: készítenek szabályozást ezzel kapcsolatban.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag az ebösszeírásról érdeklődik.  

 

Dr. Bacsárdi József aljegyző: három évenként kötelező ebösszeírást készíteni minden 

településen. 2012-ben volt utoljára, így az idén el kell kezdeni az összeírást.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: készült egy lista.  
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Fritz Gábor Hatósági Iroda vezetője elmondja, hogy a NÉBIH által üzemeltetett országos 

adatbázissal fogják összehasonlítani a listát, mely nem kis munka.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: az állatorvos csak azokat az állatokat regisztrálja, amelyeket 

beoltott. Végig kellene menni a településen. Tud olyan állatról, mely folyamatosan a 

közterületen van, de még soha nem volt oltva és gazdája is van.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a rendelet elkészítését 

támogatja. További hozzászólás hiányában a nyílt ülést bezárja.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

              Bárányos József                                   Ivanics Imréné 

a Gazdálkodási Bizottság elnöke               jkv. hitelesítő 


