
JEGYZŐKÖNYV 
a Gazdálkodási Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. október 21.  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 
Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető 
Laki Csabáné belső ellenőr 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgató 
 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-
hitelesítőre Döme Lászlóné személyében. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-
hitelesítő személyét támogatja, jelezze.  
 
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

205/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének elfogadása 
 
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal Döme Lászlóné bizottsági tag 
személyét megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke levételre javasolja a Bicske-
Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. további működésével kapcsolatos feladatokról 
című, illetve a helyi adókról szóló 12/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
című előterjesztéseket. Kéri a napirendi sorban először tárgyalni Bicske Város 
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Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről szóló, majd a Kapcsolat Központ 
Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás jövőbeli működéséről 
szóló előterjesztéseket, majd a kihirdetett meghívó szerinti napirendeket. Kéri a bizottság 
tagjait, aki az elhangzott javaslattal együtt elfogadja a napirendet, jelezze.    
 
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.  
 

206/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Napirend elfogadása     
 
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadja az alábbi napirendet: 
 
1. Bicske Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről  

Előterjesztő: polgármester 
2. A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás jövőbeli működése  
Előterjesztő: polgármester  

3. Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: polgármester  

4. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása  
Előterjesztő: polgármester 

5. Az étkezési térítési díjakról  
Előterjesztő: polgármester 

6. A Filharmóniai ifjúsági bérlet támogatásáról  
Előterjesztő: polgármester 

7. Adventi adománygyűjtő akció meghirdetéséről  
Előterjesztő: polgármester 

8. Bicske Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

9. Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D. 4. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 
jogviszonyára  
Előterjesztő: polgármester 

10. A bicskei 0183. hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről  
Előterjesztő: polgármester  

11. A Biatorbágy-Tata vasúti vonalszakasz korszerűsítéséről, műtárgyak kezelői 
lehatárolásáról  
Előterjesztő: polgármester  

12. A Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes 
uszodahasználati kérelme  
Előterjesztő: polgármester  

13. Képviselői bejelentések 
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1. Napirend 
Bicske Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a belső ellenőrzési terv a jövő évre vonatkozóan egyeztetésre 
kerül. Az ellenőrzés tárgya: az iktatás, iratkezelés rendjének vizsgálata, az ellenőrzési 
javaslatokra készített intézkedési tervek és megvalósításuk, az önkormányzat 
vagyongazdálkodásának vizsgálata, a vagyonváltozások elszámolásának, dokumentálásának 
ellenőrzése. Bicske Városi Konyha 2015. évi gazdálkodásának átfogó vizsgálata.  
 
Laki Csabáné belső ellenőr: kockázatelemzés is készült. Az előzetes egyeztetés és 
kockázatelemzés alapján a fenti témákat vélték a legkockázatosabb tényezőknek. Mind magas 
kockázati tényezőjű ellenőrzési területek. A bizottsági javaslatokat be tudják még építeni az 
ellenőrzési tervbe.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a kérdéseket, 
észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki Bicske Város 
Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési 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:  
 

207/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzata 2016. évi belső 
ellenőrzési tervéről szóló határozatot.  
 

 
2. Napirend 
A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás jövőbeli működése  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: jogszabályváltozás miatt a jelenleg társulás keretében fenntartott 
intézményt meg kell szüntetni. Járási szinten központok jönnek létre. Településszinten 
megmarad a szolgálat. A jelenlegi adatok alapján ezzel a támogatási finanszírozást nem veszít 
az önkormányzat. A társulás fenntartásának az egyik fő indoka az volt, hogy kedvező 
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finanszírozási feltételek mellett lehet ellátni ezt a feladatot. A központok felállításával a 
finanszírozás megmarad. Ebből nem lesz hiánya az önkormányzatnak. Csabdi már jelezte, 
hogy döntés született a kiválásról. A korábbi társulások megszűntetéséhez hasonlóan közös 
megegyezéssel szűnne meg a társulás december 31. napjával.  
 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgató: 
arról van szó, hogy a Kapcsolat-Központ, amely egy összevont intézmény, továbbra is 
működhet az új jogszabályi változások szerint, mivel be lehet integrálni a két új felállást.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a továbbműködés azt jelenti, hogy a következő ülésre bekerül az 
anyag az új intézmény alapításáról, de gyakorlatilag ugyanaz az intézmény fog működni csak 
nem a társulás lesz a fenntartó.  
 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgató: a 
Kapcsolat-Központban most két új egységet kell létrehozni. Összevonásra kerül a 
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás. Család- és gyermekjóléti szolgálat és család- és 
gyermekjóléti központ is lesz. A fenntartó személye változik meg. Az önkormányzat lesz a 
fenntartó. Január 1-től az új feladatokat el kell látni. Átszervezésre lesz szükség. Egy új 
helyszínt kell kialakítani, mely jelenleg az Ady u. 2. szám alatt megoldható. A jövőben majd 
meglátják, hogy az épület átalakításával hogyan lehet a két szakmai egységet összehozni. A 
család- és gyermekjóléti központ az egész járásban fogja az ellátást szervezni, felügyelni és a 
munkatársak tevékenységét összefogni.  
 
Ivanics Imréné bizottsági tag: akkor nem a járáshoz fog tartozni?  
 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgató: 
nemmel válaszol. Plusz finanszírozás lesz erre a feladatra. A munkáltató a polgármester lesz.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki 
támogatja a határozatot, 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:  
 

208/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás jövőbeli működése  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő 
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló határozatot.  
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3. Napirend 
Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a társadalmi véleményeztetés során vélemény nem érkezett. A 
rendelet-tervezetben az szerepel, hogy nulla forintban állapítják meg az ebrendészeti 
hozzájárulás összegét. 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a rendelet meghozatalának a 
célja, hogy törvényes keretek közé terelje az ebtartást a településen. Mindannyian tisztában 
vannak a nehézségekkel. Van egy társadalmi réteg, akiket nem lehet rákényszeríteni nemcsak 
erre, hanem sok minden másra sem a településen. Hogyan lehetne azt továbbgondolni, hogy 
valamikor egy rendelet-módosítással egybekötve megoldást találjanak a kérdésre. Sok 
tisztességes ember oltja, ivartalanítja, chipelteti a kutyáját – ők ne fizessenek ebrendészeti 
hozzájárulást. Viszont vannak olyan emberek, akik semmiféle kötelezettséget nem tartanak 
be, számolatlanul vannak náluk az ebek, amelyek vélhetően rossz körülmények között élnek 
és közegészségügyi problémát jelentenek, illetve össze-vissza csatangolnak a városban. 
Hogyan lehetne valamifajta felmérést végezni arra, hogy hány kutya van a városban, kik azok 
a háztartások, ahol tartanak kutyát, azok közül mennyi van beoltva, chipeltetve?  
 
Dr. Bacsárdi József aljegyző: fel kell mérni három évenként a kutyák számát, melyet felsőbb 
jogszabály rendel el. Arra, hogy ki-hogyan tartja a kutyáját, komoly előírások vannak. Az 
állattartást nemcsak a jegyzőnek, hanem a Járási Hivatalnak (Állategészségügyi Hatóság) is 
ellenőriznie kell. Amennyiben valaki észleli azt, hogy állategészségügyi gondok vannak és 
arról bejelentést tesz, akkor az ÁNTSZ, Állategészségügyi Hatóság fog intézkedni. Szinte 
csak bejelentésre tud a hatóság intézkedni. Kóbor kutya esetében is bejelentésre van szükség, 
melynek következménye a szabálysértési bírság. Ha nincs gazdája a kóbor kutyának, a 
gyepmester elviszi. Az állampolgároknak kell bejelentést tenni.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: az ebösszeírásról érdeklődik.  
 
Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető: korábban lettek szétküldve a formanyomtatványok.  
Három táblázat készült. Az első táblázat tartalmazza azokat, akik semmit sem reagáltak. A 
másik táblázat tartalmazza azokat, ahol nincs chip és oltás. A harmadik táblázat mutatja 
azokat, ahol minden rendben van.  
 
Ivanics Imréné bizottsági tag: az összeírás legalább két éve készült. Azóta sok változás 
történt. Az összeírás az, ha végigmennek az utcákon.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke ezt nem tekinti összeírásnak. Az 
önkéntes bevallást nem nevezné összeírásnak.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: az összeírással kapcsolatban azt kellene tenni, hogy a hivatal 
munkatársai kimennek a lakókhoz, azonban ez még nem jelenti azt, hogy mindenki be fogja 
vallani az ebet. Arra se kapacitása, se lehetősége nincsen, hogy mindenhová benézzenek.  
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a jogszabály az önkéntességet 
írja elő?  
 
Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető: nemmel válaszol. A jogszabály csak annyit ír elő, hogy a 
jegyző három évente ebösszeírást végez.  
 
Ivanics Imréné bizottsági tag: a rendeletbe csak ennyi fog kerülni? Javasolja, hogy az 
újságba kerüljön bele egy tájékoztató, hogy a tulajdonosok a kutyát hogyan kötelesek tartani, 
oltatni, chipeltetni. Azokat a dolgokat, amiket tudnia kell a kutyatartónak, tudja meg az 
újságból. Kerüljön bele az újságba, hogy kötelező az ebösszeírás. Az újság mindenkihez eljut. 
Sok idős ember van. A bicskei újságban legyen egy nagyon részletes tájékoztató. Tudjanak a 
lakosok arról is, ha valaki nem tartja be a jogszabályban előírt kötelezettségét, az mivel jár.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a rendeletnek két szakasza van.  
 
Döme Lászlóné bizottsági tag: az újságot vagy elolvassák, vagy nem az emberek. Egy 
plakátolást nem tartanak?  Véleménye szerint sokat jelenthet a plakátolás.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a hivatalban nyomtatott A/3 
méretű plakátot elegendőnek tartja. Legyen egy pár tájékoztató plakát. Az újságba kerüljön 
bele szintén egy értelmezhető tájékoztató. Meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy 
mibe kerülne egy ingyenes veszettség elleni védőoltás megszervezése a 
kutyatulajdonosoknak. Az kaphatná meg ingyen az oltást, aki vállalja, hogy a kutyája bekerül 
a nyilvántartó rendszerbe. Esetlegesen ezt kapcsolni lehet egy kedvezményes chipeltetéshez. 
Ennek valamifajta becslését készítse el a hivatal. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: az egyszeri védőoltás biztosítása nem oldja meg a problémát. A 
védőoltás időpontja után is fognak kutyák kerülni az állattartókhoz. Ha ebbe az irányba 
gondolkoznak, akkor évekig finanszírozhatja az önkormányzat az oltást.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a polgármester elképzeléséről 
van szó, egy egyszeri alkalomról.  
 
Ivanics Imréné bizottsági tag: ennek lehet egy olyan vonzata is, hogy az állatorvos csak 
akkor oltja be a kutyát, ha van benne chip. Az oltás 3.500 Ft, a chip 4.500 Ft.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Ivanics Imréné javaslatát 
bizottsági javaslatként ajánlja.  
 
Ivanics Imréné bizottsági tag véleménye szerint az embereknek az oltást kellene fizetni és a 
chipet ingyen kaphatná, hiszen az már mindig meglenne és követhető lenne a kutya.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke a három kiegészítő javaslattal – 
az újságban történő tájékoztatás, a veszettség elleni védőoltás megszervezésével, illetve a 
chippel rendelkező kutyák ingyenes oltásával kiegészítve bocsátja szavazásra a rendelet-
tervezetet. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslatokkal együtt támogatja a rendelet-
tervezetet, 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:  
 

209/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezet elfogadását azzal a 
kiegészítéssel, hogy :  

- kerüljön megvizsgálásra egy ingyenes védőoltás megszervezése a kutyatulajdonosok 
számára, kedvező chippelési lehetőséggel 

- az újságba készüljön tájékoztató anyag ezzel kapcsolatosan.  
 
 
4. Napirend 
A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: második fordulós megvitatásról van szó. Az előterjesztés 
mellékletét képező döntéstervezetet javasolja elfogadásra, mely szerint nem szabályozzák a 
kérdést. Az állattartás kérdése vissza-vissza térő kérdés. A kérdés felsőbb szinten szabályozva 
van. A Kormányhivatallal egyeztetve készült el a rendelet-tervezet.  
 
Ivanics Imréné képviselő, a Gazdálkodási Bizottság tagja a haszonállatokról érdeklődik.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a közegészségügyi szabályok alapján az Állategészségügyi 
Hatóság tud eljárni a haszonállatokkal kapcsolatban, bejelentés alapján.  
 
Dr. Bacsárdi József aljegyző: a haszonállatok tartásával kapcsolatban elmondja, hogy a 
jegyzőtől birtokvédelmi eljárás megindítását lehet kérni. Sok szabály van, élni kell vele. Vagy 
a járási hivatal, vagy a jegyző el tud járni.  
 
Döme Lászlóné bizottsági tag: senki sem szívesen jelenti fel a szomszédját. A jogszabályt 
kell betartatni az állattartókkal. Valahogyan az emberek tudomására kell juttatni azt, hogy mit 
lehet és mit nem.  
 
Ivanics Imréné képviselő, a Gazdálkodási Bizottság tagja javasolja, hogy az újságban 
minden hónapban legyen benne a közérdekű tájékoztató az adott helyzetre tekintettel. Az 
újságot elolvassák az emberek.  
 
Döme Lászlóné bizottsági tag: a rendeleteket is közölni kell valahogyan. Régen az újságban 
voltak a rendeletek.  
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Dr. Révész Zoltán jegyző: a jogszabályok kihirdetése nem az újságban történik. A helyben  
szokásos mód, a hirdető táblára lévő kihelyezés.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke hétköznapi nyelven 
megfogalmazott közérdekű tájékoztatóra gondolt. További hozzászólás hiányában, kéri a 
bizottság tagjait, aki támogatja a rendelet-tervezetet az elhangzott javaslattal kiegészítve, 
miszerint az újságba kerüljön bele havonta a közérdekű tájékoztatás, 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:  
 

210/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. A Gazdálkodási 
Bizottság javasolja, hogy havonta a helyi újságba kerüljön bele közérdekű tájékoztatás az 
állattartás szabályairól.  
 
 
5. Napirend 
Az étkezési térítési díjakról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a vendégétkezés és a felnőtt étkezés jelenleg nem szerepel az 
anyagban. Novemberre igyekeznek egy anyagot összerakni ezzel kapcsolatban. A számok a 
kerekítés alapján módosításra kerültek.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a gimnáziumban 1 forinttal 
több a tízórai, mint az általános iskolában. Ez miért alakult így?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a konyha adatai alapján. Korcsoportonként van meghatározva az, 
hogy kinek hány gramm ételre van szüksége.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a kerekítés szabályai szerint 
tízes egészre nem lehet módosítani?  
 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője: az adott étkezési térítési díjakhoz 
igazították az árakat. A jövő évi felülvizsgálatnál kerekítik az árakat.  
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a hatály felől érdeklődik.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: november 1-től.  
 
Ivanics Imréné képviselő, a Gazdálkodási Bizottság tagja: mit fizetnek, ha nincs vendég 
ebéd?  A közszférában dolgozók kedvezményesen használhatják az uszodát. Nem lehetne 
ugyanezt a kitételt a pedagógusokra is alkalmazni? 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: az nem cafeteria.  
 
Döme Lászlóné bizottsági tag: azért minősül cafeteriának, mert étkezés?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző előre jelezte, hogy novemberben visszakerül az anyag a bizottság 
elé, hiszen ezeket a kérdések nem tárgyai az előterjesztésnek.  
 
Ivanics Imréné képviselő, a Gazdálkodási Bizottság tagja kéri, vizsgálják meg a 
pedagógusok kedvezményes étkezésének lehetőségét.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a vendég mennyit fizet?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: egy korábbi határozatban van meghatározva az ára.  
 
Dr. Hekman Tibor ügyintéző: a konyha intézményvezetője, mivel költségvetési intézmény 
állapítja meg a díjat.  
 
Ivanics Imréné képviselő, a Gazdálkodási Bizottság tagja: ugyanez vonatkozhatna a vendég 
ebédre is.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: mondhatja-e azt az 
önkormányzat, hogy az intézményben dolgozók vendégebédnek csak az 50%-át kéri, a másik 
részét az intézmény teszi hozzá?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a novemberi ülésen tárgyalja a bizottság az anyagot.  
 
Döme Lászlóné bizottsági tag: javasolja az árakat meghatározni.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: az intézmény meghatározhat-e 
egy másik árat?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: volt korábban egy testületi határozat, amely belekerült az idei évi 
költségvetési rendeletbe. Nem az szerepelt benne, hogy kedvezményes ebédet kapnak adott 
dolgozók, hanem meghatározott keretig támogatja az önkormányzat az ő étkeztetésüket. Ez 
már cafetéria.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a kötelező étkezést említi. 
Például kötelező étkezők voltak a szakácsok.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: novemberre igyekeznek minden kérdést megválaszolni.  
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki 
támogatja 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:  
 

211/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Az étkezési térítési díjakról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az étkezési térítési díjakról szóló rendelet-
tervezetet.  
 

 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri, hogy a novemberi ülésre 
újból kerüljön vissza az anyag. A vendég ebéd kerüljön leszabályozásra, illetve tisztázódjon a 
közszolgálatot teljesítők kedvezményes étkezése.  
 
 
6. Napirend 
A Filharmóniai ifjúsági bérlet támogatásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a korábbi évekhez hasonlóan elkészült az előterjesztés. A 
támogatási összeg 300.000 Ft.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke 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:  
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212/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 
Tárgy: A Filharmóniai ifjúsági bérlet támogatásáról  
 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Filharmóniai ifjúsági bérlet támogatásáról 
szóló határozatot. 
 

 
7. Napirend 
Adventi adománygyűjtő akció meghirdetéséről  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: az idén is tervezi az önkormányzat az adománygyűjtő akciót. A 
költségvetésben 100.000 Ft támogatást biztosít rá az önkormányzat.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke úgy emlékszik, hogy a 
köznevelési intézmények is csatlakoztak tavaly az akcióhoz. Kéri a bizottság tagjait, aki 
támogatja a határozatot, 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:  
 

213/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Adventi adománygyűjtő akció meghirdetéséről  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az Adventi adománygyűjtő akció 
meghirdetéséről szóló határozatot.  
 

 
8. Napirend 
Bicske Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek.  
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Dr. Révész Zoltán jegyző: összegyűjtötték azokat a pontokat, amik a márciusban elfogadott 
közbeszerzési tervhez képest változtak. A változások okait megindokolták.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke hozzászólás hiányában, kéri a 
bizottság tagjait, aki elfogadja a határozatot, 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:  
 

214/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzata 2015. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról szóló határozatot.  
 
 
9. Napirend 
Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D. 4. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyára  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a bérlő jelezte, hogy el kívánja hagyni az ingatlant. Ennek 
megfelelően előkészítették a pályázati felhívást, mely meghirdetésre kerülne.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: költségelvű lakásról van szó?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző igennel válaszol.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke hozzászólás hiányában, kéri a 
bizottság tagjait, aki elfogadja a határozatot, 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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215/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D. 4. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 
jogviszonyára  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az Akácfa utca 1/D. 4. ajtó alatti költségelvű 
lakás bérleti jogviszonyára kiírt pályázatról szóló határozatot.  
 
 
 
10. Napirend 
A bicskei 0183. hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a szeptemberi ülésen döntött a képviselő-testület. A vonatkozó 
jogszabály alapján az előhaszonbérletre jogosultnak joga van bejelentkezni az adott 
földterület haszonbérletére. Ez megtörtént, melyet kér jóváhagyni. Nem a képviselő-testület 
által elfogadott földhaszonbérlővel kerülne a szerződés megkötésre, hanem a jogszabály 
alapján elsőbbséget élvező haszonbérlővel, jelenleg Majnár Lajossal.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke hozzászólás hiányában, kéri a 
bizottság tagjait, aki elfogadja a határozatot, 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:  
 

216/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A bicskei 0183. hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a bicskei 0183. hrsz-ú ingatlan 
haszonbérletéről szóló határozatot.  
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11. Napirend 
A Biatorbágy-Tata vasúti vonalszakasz korszerűsítéséről, műtárgyak kezelői 
lehatárolásáról  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: az előterjesztés a mélyépítési részekkel foglalkozik. Ezzel 
kapcsolatban márciusban volt egy nagy egyeztetés, mely keretében végigmentek a bicskei 
szakaszt érintő projektelemeken. Annak alapján kéri a NIF, hogy a lehatárolásokat a későbbi 
üzemeltetéssel kapcsolatban kerüljenek tisztázásra. A tervezett lehatárolások Bicske-alsó 
tervezett gyalogos aluljárót, Bicske-alsó közúti felüljárót, Bicske, Petőfi tér – Losonczi utca 
közmű átvezetést illetve Bicske, Bihari utca közúti felüljárót érintené. A határozati 
javaslatban szerepel, hogy miképpen kerülnének az üzemeltetések felosztásra. Az említett 
egyeztetésen a MÁV képviselőivel ez a javaslat körvonalazódott.  
 
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: 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:  
 

217/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Biatorbágy-Tata vasúti vonalszakasz korszerűsítéséről, műtárgyak kezelői 
lehatárolásáról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Biatorbágy-Tata vasúti vonalszakasz 
korszerűsítéséről, műtárgyak kezelői lehatárolásáról szóló határozatot.  
 

 
12. Napirend 
A Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes uszodahasználati 
kérelme  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 
jegyzőnek.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: november 15-én 9-12 óra között szeretné a gyermekotthon 
ingyenesen használni az uszodát. A határozati javaslat arról szól, hogy ezzel kapcsolatban 
támogatják a gyermekotthont és felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testület a 
vonatkozó szerződés aláírására.  
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke további hozzászólás hiányában, 
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:  
 

218/2015. (X.21.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes 
uszodahasználati kérelme  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és 
Általános Iskola térítésmentes uszodahasználati kérelméről szóló határozatot.  
 

 
13. Napirend 
Képviselői bejelentések 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a kátyúzások befejeződtek-e 
Bicskén? 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a kátyúzások befejeződtek. A gréderezéssel voltak késedelmek, 
mivel háromszor kellett árajánlatot kérni.   
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: mit tudnak csinálni azokkal az 
utakkal, amelyek nem gréderezhetőek? Általában ez a dűlőutakra jellemző a mart aszfalt 
miatt. Az 5. és 6., illetve a 3. dűlőt érinti főleg. Amennyiben nem lehet gréderezni, ki kell 
találni, hogy mit használjanak helyette.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: megvizsgálják a lehetőségeket.  
 
Ivanics Imréné bizottsági tag a halastóhoz közel eső területen látott egy halom 
betontörmeléket. Abból nem lehetne betömni a mély kátyúkat?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: megvizsgálják ennek lehetőségét.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: ezt úgy lehetne rendben tartani, 
hogy a közcélú munkások közül dűlőnként 2-3 főt kijelölve, szükség szerint odavitetni az 
anyagot és a folyamatos karbantartás megoldott lenne.  
   
Ivanics Imréné bizottsági tag: a gréderezés helyett egy úthengerrel kellene az útra felmenni. 
Javasolja, ahol nem lehet gréderezni, ott legyen végighengerezve az út.  
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: szülessen javaslat a 
megoldásra. A külterületen lévő ingatlantulajdonosokat említi. Megköszöni a részvételt és a 
nyílt ülést bezárja.   
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
              Bárányos József                                   Döme Lászlóné 
a Gazdálkodási Bizottság elnöke               jkv. hitelesítő 
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