
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Gazdálkodási Bizottság, Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

együttes rendkívüli, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem  
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja: 2015. november 19.  8.00 óra 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 
 
Gazdálkodási Bizottság  Ivanics Imréné bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 
 

Az ülésről hiányzó bizottsági tag:  Bárányos József elnök  
Heltai Zsolt bizottsági tag 
Varga Györgyné bizottsági tag 

 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István bizottsági tag 
Komlós Kolos bizottsági tag 

      Szabó Attila bizottsági tag 
 
Az ülésről hiányzó bizottsági tag:   Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
Dr. Révész Zoltán jegyző 
Dr. Bacsárdi József aljegyző  
Dr. Hekman Tibor ügyintéző 
Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 
Fábián Róbert műszaki irodavezető 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Igari Léna képviselő 
Máté János Szilárd képviselő 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgató 
 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Gazdálkodási 
Bizottság 2 fővel határozatképtelen. A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 fővel 
határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szabó Attilát a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagját. Kéri a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, 
aki a hitelesítőre tett javaslatot elfogadja, jelezze!  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot:  
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207/2015. (XI.19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: A 2015. november 19-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének 
megválasztása 
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Szabó Attilát, a Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottság tagját jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: felvételre javasolja a Bicske és Környéke Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolás című napirendet. Kéri a bizottság 
tagjait, aki az így módosult napirendet elfogadja, jelezze.  
 
Hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok:  
 

208/2015. (XI.19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: A 2015. november 19-i rendkívüli, nyílt ülési napirendjének elfogadásáról 
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadta az alábbi napirendet: 
 

1. A Bölcsőde Szakmai Egység padlás hőszigetelésére érkezett ajánlatok 
elbírálásáról  
Előterjesztő: polgármester  

2. Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító 
okiratának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása  
Előterjesztő: polgármester 

3. A Roma Nemzetiség Önkormányzat által megvásárolt lakókonténer vételárához 
történő hozzájárulásról  
Előterjesztő: polgármester 

4. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszűnésével 
kapcsolatos elszámolás 
Előterjesztő: polgármester 
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1. Napirend 
A Bölcsőde Szakmai Egység padlás hőszigetelésére érkezett ajánlatok elbírálásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán: a Bölcsőde Szakmai Egység padlás hőszigetelésével kapcsolatban az 
árajánlatok beérkeztek. A képviselő-testület döntött arról, hogy a KEOP 7.0. támogatásból 
fennmaradó összeg a padlás hőszigetelésére kerüljön felhasználásra. A Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság valamint a Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a 
polgármester köti meg a szerződést. A legkedvezőbb ajánlatot a Bogca Bau Kft. nyújtotta, így 
a szerződést velük javasolja megkötni. Jelzi a Gazdálkodási Bizottság jelen lévő tagjainak, 
mivel a képviselő-testület úgy döntött, hogy mindkét bizottságnak állást kell foglalnia, így a 
kérdésben még egy ülés összehívása várható. Addig nem tudnak szerződést kötni.   
 
Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a 
bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  
 
Hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés: 
 

209/2015. (XI.19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felújításával összefüggő 
kérdésekről, Bölcsőde padlásfödém szigetelése 

Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága a Bicske, Ady E. u. 
17. szám alatti Bölcsőde épület padlásfödém szigetelésére beérkezett ajánlatokat áttekintette 
és a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Bogca Bau Kft.-vel (Bicske, Kossuth L. u. 61/D) 
javasolja Bicske Város Polgármesterének a vállalkozási szerződés megkötését 2.648.470 
Ft+ÁFA vállalási áron. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015.december 15. 

 
 
2. Napirend 
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító 
okiratának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót az előterjesztés ismertetésére.  
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Dr. Révész Zoltán: jogszabályváltozás miatt a jelenlegi társulás nem tud működni. A 
központ működtetését átvenné az önkormányzat. Az ehhez szükséges döntések meghozatalát 
tartalmazza az előterjesztés. Ennek kéri jóváhagyását.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a véleményeket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság 
tagjait, aki az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ fenntartói, 
irányítói és alapítói jogosítványainak átvételéről szóló határozatot támogatja, jelezze.  
 
Hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés: 
 

210/2015. (XI.19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ 
fenntartói, irányítói és alapítói jogosítványainak átvétele  
 
 Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága az Egyesített 
Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ fenntartói, irányítói és alapítói 
jogosítványainak átvételéről szóló határozatot támogatja.  
 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a bizottság tagjait, aki az Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról szóló határozatot 
támogatja, jelezze.  
 
Hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés: 
 

211/2015. (XI.19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ alapító 
okiratának módosítása 
 
Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága az Egyesített 
Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról 
szóló határozatot támogatja.  
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Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a bizottság tagjait, aki az Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ –Kapcsolat Központ egységes szerkezetű alapító okiratáról szóló 
határozatot támogatja, jelezze.  
 
Hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés: 
 

212/2015. (XI.19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ egységes 
szerkezetű alapító okiratának elfogadása 
 
Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága az Egyesített 
Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ egységes szerkezetű alapító 
okiratának módosításáról szóló határozatot támogatja.  
 
 
3. Napirend 
A Roma Nemzetiség Önkormányzat által megvásárolt lakókonténer vételárához történő 
hozzájárulásról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán: az október 18-án leégett Rigó utcai családi házzal kapcsolatban a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogy 800.000 Ft értékben lakókonténert vásárol. A 
lakókonténer lakbérét 4 ezer Ft/hó összegben állapította meg a Nemzetiségi Önkormányzat 
azzal, hogy 2016. október 31-ig lakhat a család a lakásban. Addig helyre tudja állítani a család 
az érintett ingatlant. 1/3-1/3-1/3 részben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Bicske Város 
Önkormányzata és a Bicskei Cigányságért Közalapítvány vállalná a lakókonténer vételárát. 
Ez azt jelentené, hogy Bicske Város Önkormányzatának 267.000 Ft-tal kellene hozzájárulnia 
a lakókonténer megvásárlásához.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a bizottság tagjait, aki a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
által megvásárolt lakókonténer vételárához történő hozzájárulásról szóló határozatot 
támogatja, jelezze.  
 
Hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: 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: 
 

213/2015. (XI.19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: A Roma Nemzetiség Önkormányzat által megvásárolt lakókonténer vételárához 
történő hozzájárulásról 
 
A Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat által megvásárolt lakókonténer vételárához történő hozzájárulásról szóló 
határozatot.  
 
 
4. Napirend 
Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszűnésével kapcsolatos 
elszámolás 
Előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné átadja a szót az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán: szeptember 30-án elfogadta a képviselő-testület a megszűnt orvosi 
ügyeleti társulás elszámolásáról készített dokumentumot. Az elszámolás megküldésre került 
az érintett önkormányzatoknak. Mány és Óbarok jelezte észrevételeit ezzel kapcsolatban. Az 
eredeti társulási megállapodásban a hozzájárulás egyrészt lakosságszám arányosan alakult, 
másrészt a megtett kilométer arányában járulnak hozzá az érintett települések a társulás 
működéséhez. Ennek felülvizsgálata elkészült. Ez azt jelenti, hogy Bicske Önkormányzata 
több hozzájárulásban részesül és a távolabbi önkormányzatok nagyobb költséget kell, hogy 
viseljenek. A problémát az okozza, hogy maga a társulás elfogadta azt a metodikát, mely 
szerint csak lakosságszám arányos finanszírozás lenne, viszont ezt az érintett önkormányzatok 
nem mindegyike hagyta jóvá, így nem tudott hatályba lépni. Sajnos ennek alapján a számlázás 
sem volt megfelelő. Ezt kívánják helyre tenni. Ehhez az összes önkormányzat hozzájárulása 
szükséges. Eddig az volt az eljárás, ha nem veszik napirendre a témát, akkor elfogadottnak 
kell tekinteni a hozzájárulást. A vonatkozó költségeket az előterjesztés tartalmazza. Részletes 
kimutatást készítettek azzal kapcsolatban, amit Óbarok és Mány kifogásolt.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy 2014 és 2015 évről van szó. Meg tudnak egyezni 
a kérdésben az önkormányzatokkal?  
 
Dr. Révész Zoltán: nem tudja megmondani, hogy mit fognak dönteni az önkormányzatok. 
Jelen helyzet alapján egy jóváhagyott társulási megállapodás van, amelyben szerepel a 
kilométer arányos hozzájárulás. Ezt az érintett önkormányzatok elfogadták, aláírták. A 
módosításokat nem minden önkormányzat fogadta el, így az eredeti maradt hatályban. A 
kérdés az, hogy a többi érintett önkormányzat miképpen fog az elszámolásra reagálni.  
 
Csonka István: az, hogy két önkormányzat ilyen javaslattal állt elő, a többi önkormányzatot, 
illetve a többséget érintve nem érthető. Miért kérdés ez? Ha a többség elfogadta, akkor a két 
önkormányzat felvetését nem érti. A módosítási javaslatra miért reagáljon az, akit rosszabbul 
érint. A számokat tekintve ez jelentős. Van, akinek előny és van, akinek hátrány.  
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Dr. Révész Zoltán: a társulás elfogadta a társulási megállapodást, melyre voltak módosítási 
kezdeményezések, melyeket szintén elfogadott a társulási tanács. Azonban ezt nem hagyta 
jóvá minden önkormányzat, tehát a társulási megállapodás nem tudott hatályba lépni. Ennek 
alapján az eredeti szisztéma maradt hatályban.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné: elvileg a kiküldött számla nem jó, így jogos a felvetése a két 
településnek. További hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki  
 
Hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés: 
 

214/2015. (XI.19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszűnésével 
kapcsolatos elszámolás 
 
A Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a Bicske és Környéke 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszűnésével kapcsolatos elszámolásról szóló 
határozatot.  
 
 
 
Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a munkát és a rendkívüli együttes bizottsági nyílt 
ülést 8.25 órakor bezárja.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

          Iványi Ferenc Tivadané Szabó Attila 
a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság         a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagja  
                           elnöke            jkv.hitelesítő 


