
JEGYZŐKÖNYV 
a Gazdálkodási Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. november 26. 900 óra 
 
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  
Bárányos József elnök 
Ivanics Imréné bizottsági tag 
Döme Lászlóné bizottsági tag 
Heltai Zsolt bizottsági tag 
 
Távollévő bizottsági tag/ok: 
Varga Györgyné bizottsági tag 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Dr. Révész Zoltán jegyző 
Dr. Bacsádi József aljegyző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Frtitz Gábor Hatósági Iroda vezető 
Dr. Hekman Tibor ügyintéző 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgatója 
Nagyné Szita Erzsébet Bicske Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgatója 
Teszár Tamás ügyvezető Zöld Bicske Nonprofit Kft.  
Soós Attila műszaki referens 
 
 
Bárányos József: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőre Heltai Zsolt személyében. Kéri a 
bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét támogatja, jelezze.  
 
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

239/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének elfogadásáról 

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal Heltai Zsolt bizottsági tag személyét 
megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
Dr. Révész Zoltán: elmondja, hogy három anyag került pótanyagként kiküldésre. A 
Kapcsolat Központ esetében két feladat-ellátási szerződés megkötésére van szükség. A 
bölcsőde tetőszigetelésével kapcsolatban a szerződés megkötése miatt is döntenie kell a 
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bizottságnak. A kormányhivatal jelzése alapján az adózással kapcsolatos tudomásul vételi 
határozatra is szükség van.  
 
Bárányos József: felvételre javasolja a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével összefüggő feladatokról szóló, 
az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felújításával összefüggő kérdésekről szóló 
előterjesztéseket a 8. napirendi pont után, illetve a Bicske Város Önkormányzat költségvetési, 
a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységére vonatkozó adatainak közzétételéről szóló 
előterjesztést utolsó napirendi pontként. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott 
kiegészítésekkel a napirendet elfogadja, jelezze.  

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

240/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: 2015. november 26-i nyílt ülés napirend elfogadása 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadta az alábbi napirendet:  
 

1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

3) A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről  
Előterjesztő: polgármester  

 
5) Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről  

Előterjesztő: polgármester  
 

6) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól  
Előterjesztő: polgármester 
 

7) Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 
Előterjesztő: polgármester  
 

8) Az intézményi gazdálkodási feladatok integrációjának tapasztalatairól  
Előterjesztő: polgármester 
 

9) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás  megszüntetésével összefüggő feladatokról 
Előterjesztő: polgármester 
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10) Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felújításával összefüggő 
kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 
 

11) A felnőtt étkezés térítési díjának megállapítása  
Előterjesztő: polgármester 
 

12) Az ebrendészeti telep áthelyezéséről   
Előterjesztő: polgármester 

 
13) Bicske Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: polgármester 
 
14) Beszámoló az önkormányzat 2014-2015. évi adóztatási tevékenységéről  

Előterjesztő: polgármester 
 

15) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. támogatási 
szerződésének módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 
16) Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési 

szabályzatának felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 
17) A kegyeleti közszolgálati szerződés felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: polgármester  
 

18) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről  
Előterjesztő: polgármester  
 

19) Bérleti díjakról  
Előterjesztő: polgármester  
 

20) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről  
Előterjesztő: polgármester  
 

21) Az óvodai játszóeszközök felújításáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

22) Tájékoztató az állattartási szabályok közzétételével kapcsolatos feladatok 
elvégzéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 
23) Tájékoztató Bicske város közigazgatási területén belül található kutyák 

transzponderrel történő megjelölésének és védőoltással való ellátásának várható 
költségéről  
Előterjesztő: polgármester 

 
24) Bicske Város Önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 

tevékenységére vonatkozó adatainak közzétételéről 
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Előterjesztő: polgármester 
 

25) Képviselői bejelentések 
 
 
1. Napiend 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: a rendelet-tervezetet második fordulóban tárgyalják. Az előterjesztéshez 
csatolásra került a kormányhivatal állásfoglalása. Az EUROMAX 2005 Kft. engedélye is 
megérkezett, így elfogadható a rendelet.  
 
Bárányos József: kéri a kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság 
tagjait, aki elfogadja a díjkalkulációt tartalmazó határozati javaslatot, jelezze.   
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

241/2015. (XI. 26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálatával összefüggő díjkalkuláció 
elfogadásáról 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálatával 
összefüggő díjkalkuláció elfogadásáról szóló határozatot.  
 
 
Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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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242/2015. (XI. 26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet.  
 
 
2. Napirend 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: második fordulóban tárgyalják az előterjesztést. A véleményező szervek 
megküldték a javaslataikat. Egyeztettek a Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetőjével is. A 
rendelet elfogadható, a vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítható.  A Parlament 
honlapján jelent meg egy előterjesztés a hulladéktörvény módosításáról, mely nagyfokú 
átalakítást jelenthet a hulladékgazdálkodási rendszerben.  
 
Teszár Tamás: várhatóan annyi különbség lesz, hogy az állam beilleszt egy új szintet, az 
állam megjelenik, mint közszolgáltatási résztvevő. Az országos hulladékgazdálkodási terv 
létezik, de ehhez nincs kapcsolata a cégeknek, nincs igazodási kényszer. Ezt akarják 
kikényszeríteni részben azzal, hogy megjelenik majd egy új minősítési vélemény, amely arról 
fog szólni, hogy a közszolgáltató saját működése mennyiben felel meg az országos 
hulladékgazdálkodási tervnek. Ez egy új minősítés lesz. Már hallott arról, hogy a 150 
közszolgáltató helyett csak 40-50 marad. Április 1-től a számlázás átkerül az állam által 
létrehozott zrt-hez. Az ügyfélszolgálat is részben átkerül a kormányablakokhoz. A számlázás 
a népesség nyilvántartás alapján fog történni. Aki ingatlanhasználó, annak az állami zrt. ki 
fogja számlázni a díjat. A közszolgáltató minden hónap 10-ig kapja meg az ellátás után járó 
díjat, amit a miniszteri rendelet fog meghatározni. A változás annyiban érinti az 
önkormányzatot, hogy a közszolgáltatónak a feladata az lesz, hogy lássa el a szolgáltatást, 
mely után minden hónap 10-ig az állami zrt. ki fogja fizetni a díjat. A zrt. a korábbi 
követeléseket nem fogja átvenni.  
 
Ivanics Imréné: mennyire biztos, hogy április 1-től ez így lesz?  
 
Teszár Tamás: a parlament jövő héten dönt a kérdésben. Az önkormányzatnak továbbra is 
megmarad két feladata. A helyi rendeletet meg alkotnia és a közszolgáltatót ki kell 
választania. A verseny a közszolgáltatások piacán megmarad azáltal, hogy nem az állam jelöli 
ki, hanem az önkormányzat dolga a közszolgáltató kiválasztása és a közszolgáltatás 
tartalmának megjelölése. A pénzügyi dolgok kerülnek át a zrt-hez. Készül egy 
vagyonkataszter, felmérnek mindent. Területi lehatárolást készít az állam, hogy mely 
létesítményeket, kiknek kell használni.  
 
Bárányos József: a hátralék behajtása hogyan történik?  

5 
 



 
Teszár Tamás: ez a Zöld Bicske Nonprofit Kft. dolga lesz továbbra is április 1-ig.  
 
Dr. Révész Zoltán: a lakcímnyilvántartás alapján az állami cég számlázza ki a 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat.  
 
Teszár Tamás: az ezzel kapcsolatos ügyfélszolgálatot az állam tartja fent. Volt egy 
kompenzációs pályázat az első kilenc hónap veszteségére, melyre a Zöld Bicske Nonprofit 
Kft. is benyújtotta a pályázatot. Úgy tűnik, hogy az összes igény nem haladta meg a keretet. 
Mindenki megkaphatja azt, amit kért. Ez 120 millió forintot jelent a Zöld Bicske Nonprofit 
Kft. esetében. A veszteség a rezsicsökkentésből és a szolgáltatás tartalmának bővítéséből 
adódott.  
 
Bárányos József: mennyi a szabad mozgástér a rendeletben?  
 
Teszár Tamás: a rendeletalkotási jog megmarad.  
 
Dr. Révész Zoltán: jogszabály módosítás esetén a rendelet be fog kerülni a képviselő-testület 
elé.  
 
Ivanics Imréné: nem lehetne-e a rendeletbe beidézni, hogy kötelezően igénybeveendő a 
közszolgáltatás?  
 
Teszár Tamás: a kormányhivatal egyik megjegyzése az volt, hogy, ami magasabb szinten 
szabályozva van, az már a helyi rendeletben ne legyen benne. Csak azok legyenek benne, 
amik más magasabb szintű jogszabályban nincsenek.  
 
Ivanics Imréné: a díjhátralékkal kapcsolatban érdeklődik, hogy történt-e átadás a behajtással 
kapcsolatban. A hulladékgazdálkodási bírságokkal kapcsolatban elmondja, hogy a 
jogszabályalkotó inkább arra vonatkoztatott, ha valaki egyáltalán nem gyűjti szelektíven a 
szemetet. Ehhez a ponthoz javasolja beemelni, hogy köteles gyűjteni a szemetet és átadni a 
szolgáltatónak a lakos. Ebbe belefér az, ha valaki nem köt szerződést. A zöld hulladékkal 
kapcsolatban életszerűtlennek tartja, hogy a nyesedéket és faágakat zsákba tegyék. A 
szüneteltetéshez javasolja a lakatlan ingatlanok szüneteltetését addig, amíg lakottá nem válik 
az ingatlan. A szolgáltatóval kötött szerződés nem tartalmazza az elhagyott hulladékkal 
kapcsolatos tényt, hogy azt a szolgáltató az önkormányzattal kötött szerződés alapján külön 
díj ellenében elszállítja. Ahová a kukásautó nem tud eljutni, ott konténer kihelyezését 
javasolja.  
 
Teszár Tamás: a tapasztalat a díjhátralékkal kapcsolatban az volt, hogy a NAV nem tudott 
nagyon mit kezdeni vele. Olyan kicsi összegekről van szó, amit ha nem tud behajtani akkor a 
Zöld Bicske Nonprofit Kft-nek további 5 ezer forintba kerülne, amit ráterhelnek az ügyfélre 
és ha nem tudják behajtani a tartozást az 5 ezer forintot a Zöld Bicske Nonprofit Kft-nek kell 
kifizetnie. Az elődei behajtó cégeknek adták át ennek a rendezését. Ez eredményesebb volt, 
mint a NAV-nak történő átadás. A matrica bevezetésekor sokan fizették be a tartozásukat. 
Folyamatosan fizetnek az adósok.  
 
Ivanics Imréné: nem látta jogszabályban, hogy aki nem fizet attól is el kell vinni a szemetet.  
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Teszár Tamás: ezt miniszteri rendelet tartalmazza. Három településtípusként mondja ki a 
szállítás gyakoriságát a miniszteri rendelet.  
 
Ivanics Imréné: sok ember mondja azt, hogy minek fizessen. A konténerrel és az elhagyott 
hulladékkal kapcsolatban vár információt.  
 
Teszár Tamás: az elhagyott hulladékkal kapcsolatban a törvény úgy rendelkezik, hogy a 
közszolgáltató az önkormányzattal kötött megállapodás alapján elszállítja az elhagyott 
hulladékot.  
 
Ivanics Imréné: az illegális szemétlerakók?  
 
Teszár Tamás: az az elhagyott hulladék.  
 
Ivanics Imréné: ezt a rendeletbe javasolja beemelni.  
 
Teszár Tamás: a törvény feljogosítja erre, ha az önkormányzattal megállapodás van.  
 
Ivanics Imréné: az illegális szemét országszerte gond. Javasolja a szerződés kiegészítését az 
elhagyott hulladék elszállításával.  
 
Teszár Tamás: a hulladéktörvény ezt lehetővé teszi. Azt nem írja, hogy az alap 
közszolgáltatási szerződésben kell, hogy benne legyen, erre külön szerződést is lehet kötni. 
Azokon a területeken, ahol megközelíthetetlen a terület, átmenetileg konténert kell kirakni 
oda, ahová a lakosok és a gyűjtőautó is meg tudja azt közelíteni. Ezt 10 percenként rakják tele 
mindennel.  
 
Ivanics Imréné: valamit tenni kell.  
 
Bárányos József: életvitelszerűen a Galagonyáson, a Középhegyen meg a Baboshegyen 
tartózkodnak emberek. A Galagonyás megközelíthető kukásautóval, itt nincs szükség 
konténerre. Meg kell oldani a külterületek szemétszállítási problémáját. Tudja, hogy a 
konténer a legrosszabb megoldás, de azt hetente üríteni kell. Ha ez nem történik meg, akkor 
illegális szemétlerakóvá válik a környék.  
 
Teszár Tamás: Dobogókőt említi, ahol a főutcára hozzák fel a lakosok a szemetet, de 
nemcsak ők, hanem az összes kiránduló is. A kukák mellett halomban áll a szemét.  
 
Bárányos József: ezért kell a szőlőhegyen megvalósítani azt, hogy a kocsi végig tudjon 
menni. Ha egy ág belóg, majd le lesz fűrészelve.  
 
Heltai Zsolt: nem lehet zárható konténert használni?  
 
Teszár Tamás: az a baj, hogy levágják a zárakat.  
 
Heltai Zsolt: ha nem lesz konténer, majd lerakja a szemetét máshol.  
 
Bárányos József: beszéltek már a kamerák elhelyezéséről. Jól látható, ahol kamerák kerültek 
kihelyezésre, ott nincs illegális szemétlerakás. Hosszú távon még mindig olcsóbb, mint az 
állandó szemét elhordás.  
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Teszár Tamás: elmondja, hogy a szüneteltetést jogszabály határozza meg. Ezt be kell 
jelenteni. Ezt magasabb jogszabály szabályozza.  
 
Bárányos József: érdeklődik, hogyan lett a 30 literes gyűjtőedényből 60 literes gyűjtőedény.  
 
Teszár Tamás: a 385/2014. (XII.31.) kormányrendelt azt írta, hogy július 1-től az 
ingatlanhasználók részére a közszolgáltatónak úgy kell felajánlani az edényméretet, hogy 
választási lehetősége legyen. Az ingatlant életvitelszerűen egyedül használók számára 60 
liternél nem nagyobbat, a többen használók esetében 80 liternél nem nagyobbat.  
 
Bárányos József: a 60 liternél nem nagyobb, az nem 60 liter, az lehet kevesebb is.  
 
Teszár Tamás: a 60 liternél nem nagyobbat és a több fősnél, pedig a 80 liternél nem 
nagyobbat kell felajánlani. Az önkormányzat dönthet arról, hogy az edényeket hogyan 
alkalmazza. Az ingatlanhasználóknak a szállítójárműhöz rendszeresített hulladékgyűjtő 
edényt kell használni. 30 literes szabványos edény nem létezik, 60 literes a legkisebb. Bicskén 
kb. 30 db edény az, amely elfogadható 30 literes méretnek. Vizsgálatuk során megállapították, 
hogy körülbelül 700 edény nagyobb volt, mint 30 liter, de 30 literes matrica volt ráragasztva. 
Ez abszolút visszaélés. 700-800 szerződés van Bicskén erre a méretre, miközben csak 30 db 
hulladékgyűjtő van kihelyezve. Ennek a visszaélésnek kell véget vetni.  
 
Ivanics Imréné: aki zsákba helyezi ki a szemetet, ezentúl nem fogják elvinni? Arra gondol, 
aki nem használ kukát.  
 
Teszár Tamás: az ingatlanhasználónak edényben kell gyűjtenie a vegyes hulladékot. 
Amennyiben az edénybe nem fér bele a hulladék, akkor vásárolhat zsákot a tulajdonos. 
Rendezetlen a zsákokba kirakott hulladék kérdése.  
 
Bárányos József: egyik oldalról azt mondják, hogy a 30 literes edény nem reális, mert nincs 
ilyen edény. A másik oldalon azt mondják, hogy kötelezővé kell tenni a szelektív 
hulladékgyűjtést. Ő 90 literes hulladékgyűjtőt használ, hárman élnek egy háztartásban. Ha 
szelektíven gyűjti a szemetet, akkor a műanyag edénye üres. Akkor miért nem mindegy, hogy 
mekkora az edény?  
 
Teszár Tamás: a jogszabály írja le, hogy 60 liternél nem nagyobb, amit kínálni kell.  
 
Bárányos József: de nincs rá szükség! 
 
Teszár Tamás: úgy kell felajánlani az edényt, hogy amikor választ az ingatlanhasználó, 
akkor figyelembe kell venni a fajlagos hulladékmennyiséget - ez a településen egy főre jutó 
mennyiség – a szállítási gyakoriságot és az ingatlanhasználók számát. Gyakorlatilag teljesen 
mindegy, hogy üres a kuka, ha a településen hetente átlagosan fejenként 30 liter szemét van. 
Ha négyen vannak egy háztartásban, akkor a 120 literes edényt kell igénybe venni, 
függetlenül attól, hogy üres.  
 
Bárányos József: az emberek úgy gondolják, hogy a szelektív hulladékot ingyen szállítják el, 
plusz a kuka. Saját példáját veszi. Az egész szolgáltatásért fizeti a 90 litert. Az emberek félre 
értelmezik. Viszont, ha nincs ingyen a szállítás, akkor miért szabják meg a kuka méretét?  
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Teszár Tamás: azon nem tudnak változtatni, hogy a kuka méretét hogyan szabja meg a 
kormányrendelet.  
 
Bárányos József: ha a 60 literes kuka félig van, az nem 30 liter? 
 
Teszár Tamás: 30 liter lenne, de attól függ, hogy az ingatlant hányan használják. 
Lakosonként hetente 30 litert kell számolni.  
 
Bárányos József: miért nem így írják a rendeletbe?  
 
Teszár Tamás: ezt nem lehet meghatározni, mindig változik. Van ahol a 60 literes edény elég 
a két fős háztartásoknak.  
 
Ivanics Imréné: Bicske mezőváros. Négyen laknak egy háztartásban, szelektíven gyűjtik a 
szemetet. A 120 literes edényük félig van. Egy nagyvárosban a fajlagos mennyiség nagyobb.  
 
Bárányos József: vannak emberek, akik tényleg egyedül vannak és 30 literre fizetik a 
számlát, ha azt 60 literre emelik, akkor a díj is duplájára nő. Van egy csomó ember, aki 30 
literre fizeti a számláját és többen élnek egy háztartásban. Hogy lehet igazságosan rendbe 
tenni ezt a kérdést? 
 
Teszár Tamás: a helyi rendeletben kell meghatározni a gyűjtőedény méretét. Azt a 
rendeletbe nem lehet beleírni, hogy 30 liter/fő. Mekkora díjról beszélnek?  
 
Ivanics Imréné: a 120 literes 1500 Ft-ra jön ki körülbelül.  
 
Bárányos József: ezért nekik hétszer oda kell menniük az ingatlan elé. Hetente egyszer és a 
szelektív gyűjtések, illetve a zöld hulladék ügyében.  
 
Bárányos József: az ingyenes zöldhulladék szállításról nem is beszéltek! Azt is bele kell 
tenni a rendeletbe! 
 
Dr. Révész Zoltán: jelzi, hogy az benne van a rendeletben.  
 
Ivanics Imréné: a hulladékkezelési bírságot nem lehet alkalmazni azokra, akik nagyobb 
edényt helyeznek ki, mint ami a szerződésükben szerepel?  
 
Teszár Tamás: a hulladékgazdálkodási bírság a jegyző hatáskörébe tartozik.  
 
Heltai Zsolt: mi lenne, ha a 30 literre szerződők kapnának 30 literes zsákot?  
 
Ivanics Imréné: jogszabály alapján a szemetet el kell vinni.  
 
Teszár Tamás: ha adnak 30 literes zsákokat, akkor körülbelül 100 Ft-ot (a zsák árát) hozzá 
kell számolni, ami azt jelenti, hogy 5.000 Ft-tal megnő a 30 literes edényt igénybevevők díja, 
azaz annyi lesz, mint a 60 literes edényt igénylőké. A rendeletben, ha úgy dönt a testület, 
maradhat a 30 literes gyűjtőedény, bár ez nem szabványos. Az állam fog számlázni. A díjat ki 
kell fizetni. Van 870 ingatlan, ahol egyedül élnek?  
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Ivanics Imréné: ha a lakos nem is fizetne, akkor is el kellene vinni a szemetet. Igazolni kell 
az egyedül élés tényét. Amennyiben nem igazolja, akkor nem megfelelő szerződést kötött.  
 
Teszár Tamás: amennyiben tényleg csak az egyedül élők veszik igénybe – amit igazolni kell 
– akkor január 1-től maradhat a 30 literes gyűjtőedény, mert azoknak az az egyedül élőknek 
járhat. Ez a jelenlegi 870 tulajdonosból körülbelül 50-100 lesz.  
 
Bárányos József: úgy alkossák meg a rendelet, hogy az egyedül élő korrekt emberek, ne 
járjanak a városban rosszul. Kéri átalakítani a rendeletet a testületi ülésre. Nem szeretné, ha a 
90 éves egyedül élő lakosnak duplájára nőjön a számlája.  
 
Dr. Révész Zoltán: ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy megmarad a 30 literes gyűjtőedény 
igazolás alapján.   
 
Fritz Gábor: megoldhatónak tartja. Az albérlőkkel van egy kis probléma.  
 
Ivanics Imréné: a zöldhulladék zsákjával mi legyen?  
 
Dr. Révész Zoltán: a zöldhulladék zsákjával kapcsolatban 2015. január 1-től az a 
rendelkezés, hogy vagy külön gyűjtőedényben, vagy biológiailag lebomló zsákban lehet 
elhelyezni.  
 
Teszár Tamás: az általuk adott matricákat a lakosok a zsákokra ráragasztották, így történt a 
szállítás. Ez azt jelentette, hogy mindenféle zsákba helyezve rakták ki az emberek a 
zöldhulladékot. A biológiailag lebomló zsákot nem tudják matricával kiváltani. Ennek a 
zsáknak 200 Ft körül van darabja. A zöldhulladékos zsákba mást is beleraknak az emberek. 
Ezt nem lehet úgy kezelni, hogy egyből őrlőgépbe rakják. A dolgozók a zsákot kibontják és 
átnézik, megnézik, hogy nincs-e közte törmelék. A biológiailag lebomló zsák tartalmát is át 
kell nézni.  
 
Bárányos József: vesznek Bicskén zöldhulladékos zsákot? 
 
Teszár Tamás: sokan vesznek zsákot.  
 
Bárányos József: az ingyenes zöldhulladék elszállítás benne van a rendeletben?  
 
Dr. Révész Zoltán: benne van a rendeletben, hogy évente két alkalommal a lombhulladék 
kerüljön elszállításra.  
 
Bárányos József: a 30 literes gyűjtőedény maradjon. Az állam honnan szerzi be az adatokat? 
 
Teszár Tamás: véleménye szerint először át fogják venni a közszolgáltatók adatbázisát. A 30 
literes gyűjtőedény csak Bicskén probléma. Máshol nincs 30 literes gyűjtőedény. 
Nagykovácsiban van még 30 literes edény ellenőrzés alapján. Az önkormányzattól kapott 
igazolás alapján lehet igénybe venni a 30 literes gyűjtőedényt.  
 
Bárányos József: az elhagyott hulladék elszállítása kerüljön bele a rendeletbe, illetve ezekre 
a területekre kerüljenek kamerák felszerelésre. A külterületi szemétszállítás valósuljon meg, 
lehetőleg begyűjtő autókkal, a konténereket kerüljék.  
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Teszár Tamás: tapasztalata szerint, ahová kamera kerül az előtte lévő 100 méteres földútra 
rakják ki a szemetet.  
 
Heltai Zsolt: álkamerák felszerelését javasolja.  
 
Bárányos József: összefoglalja a bizottsági véleményeket: A közszolgáltatási szerződésbe 
kerüljön rögzítésre az elhagyott hulladék elszállítása. A külterületek szemétszállítása 
lehetőleg begyűjtő autóval történjen meg. Maradjon meg a 30 literes gyűjtőedény annak, aki 
igazolni tudja a jogosultságát. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, 
jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

243/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról  
 
A Gazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a közszolgáltatási 
szerződésbe kerüljön rögzítésre az elhagyott hulladék elszállítása. A külterületek 
szemétszállítása lehetőleg begyűjtő autóval történjen meg. Maradjon meg a 30 literes 
gyűjtőedény annak, aki igazolni tudja a jogosultságát. 
 
 
Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott módosításokkal elfogadásra 
javasolja a rendelet tervezetet, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

244/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a 236/2015. (XI.26.) 
Gazdálkodási Bizottság határozatában szereplő kiegészítéssel.  
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3. Napirend 
A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: elmondja, hogy a korábbi bizottsági javaslatok és képviselő-testületi 
döntés alapján a keddi és pénteki avarégetéssel készítették el a rendeletet. Ennek kéri 
jóváhagyását. A Megyei Közgyűlés 26-án ülésezik, ahol szintén napirenden lesz a rendelet-
tervezet.  
 
Ivanics Imréné: december 1-től március 1-ig meg kellene tiltani az égetést.  
 
Bárányos József: egyetért a téli időszakban történő tűzgyújtási tilalommal. December 1-től 
március 31-ig javasolja a tilalmat.  
 
Dr. Révész Zoltán a március 31. időpontot hosszúnak tartja.  
 
Bárányos József december 1. és március 1. között javasolja a tűzgyújtási tilalom idejét.  Kéri 
a bizottság tagjait, aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a rendelet-tervezetet, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

245/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a köztisztaságról szóló rendelet-tervezetet, 
azzal, hogy december 1. és március 1. közötti időszakban tűzgyújtási tilalom kerüljön 
beépítésre a rendelet-tervezetbe.  
 
 
4. Napirend 
Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: az összegzésre hívja fel a figyelmet. A köztisztviselői állomány 
megtartására rendkívül fontos. A köztisztviselők bére 2008 óta nem változott. Amennyiben 
nem tudnak versenyképes béreket és szolgáltatásokat nyújtani a kollégáknak, sajnos nem 
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maradnak itt a hivatalban. Amennyiben módja és lehetősége van a képviselő-testületnek ezt 
kéri majd támogatni. Az infrastrukturális feltételek javítása is bekerült az összegzésbe. Az 
épület azon két szárnyát, mely nem került felújításra, a 2016. évi költségvetésbe kerülne 
betervezésre. A felújítási munkákat szeretnék elvégezni. A műszaki iroda három fővel 
működik. Külterületre nem tudnak kimenni. A rendszeres külterületi, illetve közterületi 
jelenlétet nem tudják biztosítani. A kamerákat elsősorban közterület-felügyelő nézheti. Ezt a 
kérdést meg kell oldani, forrást kell biztosítani. A térinformatikai rendszer bevezetésére is sor 
kerülne. Az iratok digitalizálásával kapcsolatban elmondja, hogy csatlakozott a hivatal az 
ASP rendszerhez. Cél a papírmennyiségének csökkentése. Lecserélődik majd az 
iktatóprogram és a bejövő iratokat megpróbálják digitalizálni. Az iratok tárolását egy fedél alá 
kívánják hozni. Megszűnne a székesfehérvári irattározás. Jelenlegi tervek szerint a Csokonai 
Iskola kazánházának egy rész lenne az irattár. A rendezvényszervezéssel kapcsolatban a 
hivatal rendezvényszervezésével kapcsolatos feladatait kívánja csökkenteni. A rendezvények 
szakmai része átkerülne a művelődési házhoz. Az ügyfélszolgálat kialakítására is sor kerülne.  
 
Bárányos József: javasolja, hogy készítsen a hivatal a feladatokról beárazott rangsort. 
Legyen egy fontossági sorrend egy költségvetéssel. 
 
Heltai Zsolt: érdeklődik a polgárőrség bevonásával kapcsolatban.  
 
Dr. Révész Zoltán: mind a mezőőri, mind a közterület-felügyelői szolgálat feltételeit 
jogszabály rendezi. A polgárőrök részt vehetnek a munkában. Jelenleg is van együttműködési 
szerződés.  
 
Ivanics Imréné: támogatja a közterület-felügyelet létrehozását. A hivatali aula kialakítását 
javasolja addig is ügyfélfogadásra, amíg nem történik meg a felújítás. Az ügyfélhívó rendszer 
megvalósításával nem kellene tolongania senkinek.  
 
Dr. Révész Zoltán: szeretne ehhez biztonsági személyzetet is biztosítani. Ha valaki elkezd 
barangolni a házban, nem tudják megállítani.  
 
Bárányos József: kéri a 2016-os költségvetéshez készítsen a jegyző egy fontossági sorrendet 
beárazva. Kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a javaslatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

246/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
működéséről szóló beszámolót azzal, hogy a hivatal terveivel kapcsolatban készüljön 
fontossági sorrendben beárazva egy költségkimutatás a 2016. évi költségvetéshez.   
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5. Napirend 
Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: az orvosi ügyeleti társulás már megszűnt, a módosított elszámolás 
remélhetőleg már elfogadható lesz. Az anyagok ezzel kapcsolatban megküldésre kerültek az 
érintettek számára. A VTKÖT december 31. napjával szűnne meg. Ott a GVOP szélessávú 
internethálózattal kapcsolatban kell még dönteniük. Vagy értékesítik vagy tovább bérbe adják 
a hálózatot. A vételárat, illetve a bérleti díjat 16 felé kell elosztani. Amennyiben nem sikerül 
értékesíteni a vagyont, de a társulás megszűnik, akkor tulajdonközösséget kell létrehozni, 
amelyben a vagyon bérüzemeltetése biztosított. A Kapcsolat Központtal kapcsolatban külön 
előterjesztés készült.  
 
Bárányos József kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja az önkormányzati társulások 
működéséről szóló beszámolót, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

247/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzati társulások működéséről 
szóló beszámolót.  
 
 
6. Napirend 
A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: jogszabály kötelezettségnek tesznek eleget a rendelet megalkotásával. 
Lehetőség szerint a készpénzes tranzakciókat kerülnie kell az államháztartási rendszer 
szervezeteinek. Külön rendeletet kell alkotni, hogy melyek azok a folyamatok, ahol a 
készpénzes tranzakciókat biztosítják. Ezek a folyamatok látszanak a rendelet-tervezetben.  
 
Bárányos József: a bérjellegű kifizetéseket muszáj a rendelet-tervezetben hagyni?  
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Dr. Révész Zoltán: ha kéri a munkavállaló kötelezettségük a készpénzes kifizetést 
biztosítani.  
 
Bárányos József: ha nincs folyószámlája az illetőnek, akkor egy kiküldetési rendelvény is 
készpénzben kerül kifizetésre. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a 
kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló rendelet-tervezetet, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

248/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a kiadások készpénzben történő teljesítésének 
szabályairól szóló rendelet-tervezetet.  

 
7. Napirend 
Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: a környezet védelméről szóló törvény rendelkezik arról, hogy évente 
kötelesek tájékoztatni a környezet állapotáról a képviselő-testületet. Az előterjesztésnek 
megfelelően javasolja a tájékoztató jóváhagyását.  
 
Ivanics Imréné: javasolja, hogy a megoldandó feladatok közé kerüljön be az illegális 
szemétlerakók megszüntetése. Az értékelés 2. pontjába kerüljön bele, hogy a Zöld Bicske Kft. 
heti rendszerességgel viszi el a szemetet. 
 
Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki Ivanics Imréné javaslatával elfogadja Bicske 
környezeti állapotáról szóló tájékoztatót, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

249/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 
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Tárgy: Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja Bicske környezeti állapotáról szóló 
tájékoztatót azzal, hogy a megoldandó feladatok közé kerüljön be az illegális szemétlerakók 
megszüntetése. Az értékelés 2. pontjába kerüljön bele, hogy a Zöld Bicske Kft. heti 
rendszerességgel viszi a szemetet.  
 
 
 
 
8. Napirend 
Az intézményi gazdálkodási feladatok integrációjának tapasztalatairól  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: jogszabály módosítás miatt a polgármesteri hivatal pénzügyi irodájához 
integrálásra kerültek az intézmények gazdálkodásával foglalkozó kollégái. A tapasztalatokról 
tájékoztatót kértek az intézményektől. Ezeket tartalmazza az előterjesztés.  
 
Bárányos József: Nagyné Szita Erzsébettől és Szabó Ágnestől kérdezi, hogy az előterjesztés 
a zavartalan működést továbbra is szolgálja-e.  
 
Az intézményvezetők igennel válaszolnak.  
 
Bárányos József. kéri a bizottság tagjait, aki az intézményi gazdálkodási feladatok 
integrációjának tapasztalatairól szóló határozatot támogatja, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

250/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Az intézményi gazdálkodási feladatok integrációjának tapasztalatairól  
 
A Gazdálkodási Bizottság A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az intézményi 
gazdálkodási feladatok integrációjának tapasztalatairól szóló határozatot.  
 
 
9. Napirend 
A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás  megszüntetésével összefüggő feladatokról 
Előterjesztő: polgármester 
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Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: a Kapcsolat Központ fenntartóváltásával és a jogszabályi feltételeknek 
való megfeleléssel az önkormányzat válna fenntartóvá a társulás helyett. E miatt is szűnne 
meg a társulás. Van még két feladat, amit az intézmény lát el: a támogató szolgálat, illetve a 
védőnői szolgálat, mely több települést is érint. Erre feladat-ellátási szerződést kötnének az 
önkormányzatokkal.  
 
Dr. Bacsárdi József: jelzi, hogy a határozati javaslatban 3 döntés szerepel. A Kapcsolat 
Központ Szociális, Családsegítő Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
megszüntetésével kapcsolatos megállapodás elfogadása, a Védőnői Szolgálat működéséről 
szóló Alcsútdoboz községgel, Csabdi községgel és Óbarok községgel kötendő megállapodás 
elfogadása és Csabdi községgel a Támogató Szolgálat működésével kapcsolatban kötendő 
megállapodás elfogadása. 
 
Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a határozatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

251/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetésével összefüggő feladatokról 
 
A Gazdálkodási Bizottság a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével összefüggő feladatokról szóló határozatot 
elfogadásra javasolja.  
 
 
10. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felújításával összefüggő kérdésekről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: a testület döntésének megfelelően – figyelemmel a KLIK-kel történt 
egyeztetésekre – további intézményeket tudnának bevonni a felújításba. A bölcsőde esetében 
födémszigetelésről lenne szó. A képviselő-testület döntött arról, hogy a Gazdálkodási 
Bizottság és a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság döntései alapján kötheti meg a 
polgármester a szerződéseket. Három ajánlatot kértek be. A Bogca Bau Kft. nyújtotta be a 
legkedvezőbb ajánlatot. A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság velük javasolta megkötni 
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a szerződést. Amennyiben a bizottság elfogadja a határozatot, a szerződés megköthető és a 
munka elvégezhető. December 10-ig kell benyújtani az elszámolást.  
 
Heltai Zsolt: a födém nagyságáról érdeklődik. Eltúlzottnak tartja az ajánlatot. 4 ezer forintért 
20 cm-es szigeteléssel van födémszigetelés. 300 négyzetméter esetén 1,2 millió forintról 
beszélhetnek. A legolcsóbb ajánlat is 2,6 millió forint. Szorgalmazza az önkormányzatnál a 
szabad verseny lehetőségét. Örül annak, hogy helyi vállalkozó nyeri el a munkát. 
Amennyiben a bizottság felhatalmazza és kap 24 órát bekér három másik árajánlatot. Biztos 
abban, hogy a legolcsóbb is fele annyi lesz, mint a jelenlegi legolcsóbb ajánlat.   
 
Bárányos József: ugyanazzal a műszaki tartalommal? 
 
Heltai Zsolt: kéri a műszaki tartalmat. Lehet, hogy valamiféle speciális anyagot használ fel a 
cég. Nem tudja elfogadni, hogy soha egyetlen egy alkalommal sem tudnak a piaci ár 
közelében kiadni egy-egy ilyen felújítást. Nem is tudja támogatni.   
 
Bárányos József: laikusként csak azt látja, hogy a három ajánlat között csekély különbség 
van, reális költségvetésnek tartja.  
 
Dr. Révész Zoltán: 350 négyzetméter területről van szó.  
 
Heltai Zsolt: közpénzről van szó. Véleménye szerint túlárazott dologról van szó.  
 
Bárányos József: támogatja Heltai Zsolt javaslatát azonos műszaki tartalom mellett.  
 
Dr. Révész Zoltán: a december 10-i határidőt be kell tartani.  
 
Heltai Zsolt: ígérjék meg, ha bebizonyítja, hogy túlárazott, akkor a következőkben a szabad 
versenyt támogatni fogják.  
 
Bárányos József: nem ígér meg semmi a képviselő-testület nevében. Kíváncsi arra, hogy 
ebben a beruházásban igaz-e, amit állít Heltai Zsolt. Javasolja, hogy Heltai Zsolt által 
prezentálható azonos műszaki tartalommal bíró árajánlat érkezzen meg a testületi ülésig.  
 
Dr. Révész Zoltán: a képviselő-testület azt mondta, hogy a két bizottság tegyen javaslatot 
arra, hogy kivel kössenek szerződést.  
 
Bárányos József: ez alapján a Bogca Bau Kft.-t javasolja. Kiegészítő javaslatként javasolja 
Heltai Zsolt felhatalmazását arra, hogy a testületi ülésig szerezzen árajánlatot, azonos műszaki 
tartalommal.  
 
Dr. Révész Zoltán: jelzi, hogy a felhívás alapján december 10-ig kell az elszámolást 
benyújtani.  
 
Heltai Zsolt: meg fogja szavazni a határozatot. Kéri, hogy a következő ilyen beruházásnál 
legyen szabad verseny.  
 
Bárányos József: a határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri a bizottság tagjait, aki az 
eredeti határozatot támogatja, jelezze.  
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Több hozzászólás nem volt.  
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 
 
 
 
 

252/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

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

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási 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. 

 
Bárányos József: Heltai Zsoltot kéri, hogy egy 350 m2-es tetőszigetelésre, ugyanazzal a 
műszaki tartalommal szerezzen be ajánlatot. 
 
 
11. Napirend 
A felnőtt étkezés térítési díjának megállapítása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: felmerült, hogy meghatározhatják-e rendeletben a felnőtt étkezés térítési 
díjait. Ezzel kapcsolatban nem találtak jogszabályi felhatalmazó rendelkezést. Az 
önkormányzat hogyan biztosítana kedvezményeket a költségvetési intézmények részére? 
Ezzel kapcsolatban az a válasz, hogy a konyha határozza meg az egyes étkezések díjait. Van 
arra lehetőség, hogy a képviselő-testület biztosítson cafetéria keretet az intézményi dolgozók 
számára. Ez lenne e legcélravezetőbb megoldás. A határozati javaslat arról szól, hogy a 
felnőtt étkezési díj 640 Ft összegben kerüljön meghatározásra. Ahhoz, hogy az önkormányzat 
rendeletet tudjon alkotni, ahhoz felhatalmazó rendelkezésre van szükség, mely megengedi a 
magát a rendelet alkotást. A helyi ügyek tekintetében van lehetőség felhatalmazó rendelkezés 
nélkül is rendeletet alkotni, de a felnőtt étkezés nem helyi ügy. A kérdésben egyeztettek a 
kormányhivatallal.  
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Bárányos József: érdeklődik, hogy az 5.000 Ft összeg cafeteria-jellegű-e. Annak viszont 
magas az adóvonzata.  
 
Dr. Bacsárdi József: hozzáteszi, hogy az adóvonzatot most is fizetik.  
 
Ivanics Imréné: hozzáteszi, hogy a dolgozókat szerették volna kedvezményben részesíteni.  
 
Bárányos József: az ő esetükben 640 Ft a felnőtt étkezési térítési díj.  
 
Dr. Révész Zoltán: célszerű lenne mindenki esetében a 640 Ft.  
 
Bárányos József: akkor ebből ad a helyi dolgozóknak cafeteria összeget az önkormányzat.  
 
Molnár Enikő: eddig is 5.000 Ft-ot kaptak az óvoda pedagógusok, mely után fizették a 
járulékokat.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: a 640 Ft-os díj a közművelődési intézményekre is vonatkozik? 
 
Dr. Bacsárdi József: mindenkire vonatkozik.  
 
Bárányos József: kivéve a nem városi fenntartású intézményeket. Példaként említi a 
Csokonai Vitéz Mihály Iskola dolgozóit.  
 
Dr. Révész Zoltán: a 640 Ft mindenkire vonatkozik. A jövőben cafeteria keret 
meghatározásával kellene rendezni a kérdést.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: a kollégái már jelezték, hogy nagy az eltérés az étkezési díjaknál.  
 
Bárányos József: ez azért van, mert nem azonos a fenntartó. Azok az intézményi dolgozók, 
akik igénybe tudják venni, azok kapják. A közművelődési intézményben dolgozók kaphatják? 
 
Dr. Bacsárdi József: a cafeteriát a költségvetésbe kell tervezni.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: az lenne a legcélszerűbb, ha a cafeteria visszakerülne a 
költségvetésbe.  
 
Dr. Révész Zoltán: az intézmények esetében jelenleg nincs. Az 5.000 Ft-ról egy testületi 
határozat volt.  
 
Molnár Enikő: a határozat csak a bölcsődére és az óvodára vonatkoztatott.  
 
Ivanics Imréné: ez azért volt, mert ők kötelezően ott étkeznek.  
 
Dr. Hekman Tibor: a hivatkozott határozat csak 2013-ra vonatkozott. 2014-15-ben adták a 
bölcsődei és óvodai dolgozóknak az 5.000 Ft-ot.  
 
Dr. Révész Zoltán: a költségvetésben tervezve lett a későbbiekben. 
 
Bárányos József: 2016. január 1-től cafeteriaként fog szerepelni az étkezési díj kedvezménye. 
Kéri, hogy minden önkormányzati fenntartású intézmény esetében vizsgálják meg annak 
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lehetőségét, hogy a cafeteriához a dolgozók hozzáférjenek. Nyilvánvalóan a Csokonai Vitéz 
Mihály Iskola ebbe nem fér bele. Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért az elhangzott 
javaslattal, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 
 
 

253/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A felnőtt étkezés térítési díjának megállapítása  
 
A Gazdálkodási Bizottság kéri, hogy minden önkormányzati fenntartású intézmény esetében 
vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a cafeteriához a dolgozók hozzáférjenek. 
 
 
Bárányos József: a határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri a bizottság tagjait, aki az 
eredeti határozatot támogatja, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

254/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

Tárgy: A felnőtt étkezés térítési díjának megállapítása  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a felnőtt étkezési térítési díj 640 Ft összegét.  
 
 
12.  Napirend 
Az ebrendészeti telep áthelyezéséről   
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: egy ebrendészeti telep kialakításának lehetőségét vizsgálták meg 
jogszabály alapján. Maga a telep áthelyezésre kerülhetne a szennyvíztisztító telep területére. 
A hatósági állatorvos véleménye alapján, amennyiben a településen van egy olyan állatorvosi 
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rendelő, amiben műtő van kialakítva, akkor nem kell külön az ebrendészeti telepen műtőt 
kialakítani. Meg kell gondolni – figyelemmel az egyéb tevékenységekre-, hogy mire költenek.  
 
Ivanics Imréné: kiegészítésként javasolja, hogy legyen választási alternatíva. Kerüljön 
megvizsgálásra, hogy a már kialakított állatmenhellyel hogyan lehetne felvenni a kapcsolatot 
az állatok oda történő elhelyezésére. Gondol az Etyeken lévő állatmenhelyre, illetve 
Lovasberényre.  
 
Dr. Révész Zoltán: ez azt jelentené, hogy kiszerveződne az ebrendészeti telep.  
 
Ivanics Imréné: megszűnne Bicskén az ebrendészeti telep. Valahol gyűjtenék az állatokat és 
hetente egyszer elszállításra kerülnének. Van-e erre lehetőség?  
 
Heltai Zsolt: lehet, hogy egy bicskei vállalkozó ezt bevállalná.  
 
Bárányos József: milyen összegbe kerülne a telep létrehozása? 
 
Dr. Révész Zoltán nem tud pontos összeget mondani, körülbelül 20 millió forintra gondol.  
  
Heltai Zsolt: Etyekre hordanák el a kutyákat?  
 
Nagyné Szita Erzsébet: hozzáteszi, hogy régebben működött ez vállalkozási formában.  
 
Heltai Zsolt: meg kellene kérdezni attól, aki ezt régen csinálta.  
 
Bárányos József: ismerteti a bizottsági véleményt: készüljön egy kalkuláció arra 
vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne, ha egy szomszédos település látná el az ebrendészeti 
feladatokat. Vegyék föl a kapcsolatot három szomszédos ebrendészeti teleppel, hogy a 
feladat-ellátását hogyan, milyen feltételek mellett tudnák vállalni. Próbáljanak meg piaci 
szereplőt keresni, aki megfinanszírozná, elvállalná a feladatot. Az ebrendészeti telepet építse 
meg, üzemeltesse és az önkormányzat fizessen érte. Keressenek befektetőt, lássanak összeget 
az üzemeltetésért.  
 
Döme Lászlóné: érdeklődik, hogy jelenleg milyen összegbe kerül az ebek ellátása. 
 
Bárányos József: úgy gondolja, hogy a BGSZ költségvetésében szerepel ennek a kiadása.  
 
Ivanics Imréné: terjedjen ki az üzemeltetésre. 
 
Döme Lászlóné: érdeklődik, hogy a jelenlegi telep megfelel a feltételeknek.  
 
Heltai Zsolt: ha megfelelő lenne, nem lázadnának a körülötte élők. Véleménye szerint nincs 
jó helyen a telep.  
 
Bárányos József kéri a bizottság tagjait, aki a kiegészítéseket támogatja, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
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A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

255/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Az ebrendészeti telep áthelyezéséről   
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az ebrendészeti telep áthelyezéséről szóló 
határozati javaslatot az alábbi kiegészítésekkel: 
 

1. meg kell vizsgálni a lehetőséget, hogy lenne-e mód arra, hogy más településen működő 
ebtelep lássa el az ebteleppel összefüggő feladatokat 

2. meg kell vizsgálni, hogy lehetséges-e az, hogy piaci szereplő építse meg és üzemeltesse 
a telepet és az önkormányzat adjon a működéshez pénzügyi támogatást. 
 

13.  Napirend 
Bicske Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: november 1-től új közbeszerzési törvény lépett hatályba. A fő 
változásokat az előterjesztés tartalmazza. Ennek megfelelően a szabályzatot felül kell 
vizsgálni. A bíráló bizottsággal kapcsolatban eldöntendő, hogy állandó legyen-e. Az állandó 
bizottságra tesz a határozat javaslatot.  
 
Bárányos József: érdekes szempont, hogy az ajánlatkérő köteles a legalacsonyabb ár, vagy a 
legalacsonyabb költség, vagy legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok 
alkalmazására Általában olyan döntéseket hoznak, ahol a legolcsóbb ajánlatot fogadják el.  
 
Dr. Révész Zoltán: a főszabály az, hogy ezt mostantól nem lehetséges. Bonyolultabbak 
lesznek az eljárások. A külső szakértők jelenléte fontos lesz. A felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó intézménye bevezetésre került. EU-s finanszírozású 
pályázatoknál kötelező a szakértők alkalmazása.   
 
Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a határozatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

256/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 
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Tárgy: Bicske Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatának felülvizsgálatáról szóló határozatot.  
 
 
14.  Napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2014-2015. évi adóztatási tevékenységéről  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget. Évente legalább egy 
alkalommal be kell számolni az adóztatási tevékenységről.  
 
Bárányos József: hozzáteszi, hogy a bizottság havonta kap erről tájékoztatást.  
 
Heltai Zsolt: a valamikori Budapest GT területtel kapcsolatban érdeklődik a be nem fizetett 
telekadóval kapcsolatban vár tájékoztatást.  
 
Fritz Gábor: konkrétumról nem beszélhetnek, hiszen adóalanyt nem nevezhetnek meg.  
 
Heltai Zsolt: nem az adózóról, hanem az összegről érdeklődik.  
 
Fritz Gábor: adónemenként meg van az elévült összeg és a felszámolás alatt lévő cégek 
tartozásának az összege. Amikor felszámolás alá kerül az a cég, a hitelezői igényt be kellett 
jelenteni. Régebben ez nem történt meg. Ezt orvosolva a heti csődértesítő jár a hivatalba, így 
azonnal be tudják jelenteni a felmerült igényeket.  
  
Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a beszámolót, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

257/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2014-2015. évi adóztatási tevékenységéről  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2014-2015. évi adóztatási 
tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
 
15. Napirend 
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A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. támogatási szerződésének 
módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: átadja a szót Nagyné Szita Erzsébetnek.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: az önkormányzat 350.000 Ft-tal támogatja az idén a tábor 
működését, meghatározott célokra. Sikerült vásárolni ültetőt, illetve lombszívót. Útiköltségre 
nem költöttek, így marad egy összeg. Nagy gond a hűtők beszerzése, ezért ebből a pénzből 
hűtőt kívánnak vásárolni. Egy nagy hűtőt tudnak vásárolni a maradék összegből.  
 
Bárányos József: elmondja, hogy az iskola konyhájában vannak hűtők, melyet igénybe vehet 
a tábor. Ezek a hűtők a városi óvoda leltárában szerepelnek.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: ki fognak menni, megnézni.  
 
Bárányos József: ezzel a második hűtő beszerzésének problémáját meg tudja oldani.  
 
Bárányos József kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a határozatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

258/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. támogatási 
szerződésének módosításáról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 
Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosításáról szóló határozatot.  
 
 
16.  Napirend 
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési 
szabályzatának felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József: átadja a szót Nagyné Szita Erzsébetnek.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: a jogszabályváltozások alapján készült a szervezeti és működési 
szabályzat. A gazdálkodásuk részben önálló.  
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Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról szóló 
határozatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

259/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési 
szabályzatának felülvizsgálatáról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és 
Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról szóló határozatot.  
 
17.   Napirend 
A kegyeleti közszolgálati szerződés felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: ezzel kapcsolatban már volt egy döntés félévkor. Javasolják a jelenlegi 
üzemeltetővel megkötni a szerződést 1 évre.  
 
Ivanics Imréné: hosszabb időtartamra javasolja a szerződést megkötni.  
 
Soós Attila: elmondja, hogy a szociális temetésbe a halott hűtése is bele tartozik. Az a 
szándék, hogy amikor a szociális temetéssel kapcsolatos szabályok hatályba lépnek próbálják 
úgy megoldani a feladatot, hogy aki majd a szociális temetést intézi az önkormányzat 
megbízásából, az tudja hozzá kezelni a halottasházat is.  
 
Bárányos József: hány szociális temetés van egy évben Bicskén?  
 
Dr. Révész Zoltán: a szociális temetés és a köztemetés két külön fogalom.  
 
Heltai Zsolt: a szociális temetés esetében saját maga mosdathatja meg a halottat és áshatja ki 
a sírt az elhunyt hozzátartozója.  
 
Ivanics Imréné 2018. december 31-ig javasolja a szerződést megkötni.  
 
Bárányos József: hosszabbítsák meg a szerződést 2018. december 31-ig és írják bele, hogy 3 
hónappal mindkét fél felmondhatja a szerződést. Kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja az 
elhangzott kiegészítést, jelezze.  
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Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

260/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A kegyeleti közszolgálati szerződés felülvizsgálatáról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
felülvizsgálatáról szóló határozatot azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződés 2018. december 
31-ig kerüljön megkötésre úgy, hogy azt bármelyik fél három hónapos időtartammal 
felmondhatja.  
 
 
 
 
 
18. Napirend 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: az érintettek javaslatai alapján készült el a munkaterv. Egy tervről van 
szó, mely nem zárja ki azt, hogy más ülések is legyenek. Az ülések főbb napirendjeit, 
időpontjait jelölték meg. Ezután kerül sor a bizottsági munkatervek elfogadására.  
 
Heltai Zsolt: kéri, hogy legyen megoldott a délutáni ülések megtartása.  
 
Bárányos József: ez része a munkatervnek? 
 
Ivanics Imréné: erről azért döntöttek így, hogy ne legyenek túlterhelve a hivatal dolgozói. 
 
Bárányos József: ha délután négy órakor kezdődik az ülés, akkor elképzelhető, hogy a 
kollégáknak még este kilenc órakor is ott kell ülniük, mikor már kora reggel bent voltak.  
 
Heltai Zsolt: a délutáni 15 órát is elfogadja. A munkatervben előre meghatározott ülésekre 
lehet tervezni. Kéri, hogy a rendkívüli üléseket úgy tartsák, hogy azon meg tudjanak jelenni a 
képviselők. Volt olyan ülés, ahol pontosan ezek miatt határozatképtelenek voltak.  
 
Bárányos József: Heltai Zsoltnak az a kérése, hogy legalább a rendkívüli ülések munkaidőn 
túl legyenek. Módosító javaslatként felteszi Heltai Zsolt javaslatát, mely szerint a rendkívüli 
ülések munkaidőn túl kerüljenek megtartásra. Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a 
javaslattal, jelezze.  
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 1 igen, 0 nem, 3 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

261/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről  
 
A Gazdálkodási Bizottság elutasítja Heltai Zsolt javaslatát, mely szerint a rendkívüli ülések 
munkaidőn túl kerüljenek megtartásra.  
 
Döme Lászlóné: hozzáteszi, hogy minden képviselő és bizottsági tag plusz feladatként 
vállalja a részvételt. Megérti azokat, akik ezt nehezen tudják megoldani. Ebből a szempontból 
egyetért Heltai Zsolttal. A hivatalban munkaszervezésileg nehezen tudnák megoldani a 
későbbi kezdést.  
 
Heltai Zsolt: a rendkívüli ülések nem szoktak hosszúak lenni. Nem gondolja, hogy a hivatali 
dolgozóknak plusz terhet jelentene. A reggeli ülés időpontjával nem ért egyet.  
 
Dr. Révész Zoltán: megjegyzi, hogy a munkatervben a rendes ülések időpontja 8.30 óra. Az 
ülést a polgármester hívja össze, figyelembe véve az ülés összehívásának az okát. A bizottsági 
ülésekről a következőkben fognak dönteni. A bizottsági üléseket a bizottságok elnökei hívják 
össze.  
 
Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a munkatervet, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

262/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről  
 
A Gazdálkodási Bizottság Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi 
munkatervét elfogadásra javasolja.  
 
 
19. Napirend 
Bérleti díjakról  
Előterjesztő: polgármester  
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Bárányos József: elmondja, hogy négy határozati javaslatról kell döntenie a bizottságnak. A 
lakásbérleti díjakról, helyiségbérletről, a közterület használati díjakról és a mezőgazdasági 
földbérleti díjakról. 2016. évre emelést az előterjesztés nem tartalmaz. Kéri az észrevételeket. 
Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja mind a négy határozati 
javaslatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  

263/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bérleti díjakról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a bérleti díjakról - lakásbérleti díjakról, 
helyiségbérletről, a közterület használati díjakról és a mezőgazdasági földbérleti díjakról - 
szóló négy határozati javaslat elfogadását.  
 
20.  Napirend 
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: a jogszabály alapján minden évben kell döntenie a képviselő-testületnek a 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről.  
 
Bárányos József: differenciált vagy differenciálás nélküli kiegészítés? 
 
Dr. Révész Zoltán: a differenciálás csak a felső-és középfokú végzettségűek esetében van 
benne. Egységes mindenkinek. Nincs differenciálás.  
 
Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja az illetménykiegészítésről szóló 
javaslatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

264/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 
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Tárgy: A köztisztviselők illetménykiegészítéséről  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a köztisztviselők illetménykiegészítését.  
 
 
21.  Napirend 
Az óvodai játszóeszközök felújításáról  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: a Műszaki Iroda tett javaslatot arra, hogy néhány játszóeszközt az 
óvodában fel kellene újítani. Erre kért ajánlatot az Iroda a BGSZ-től. A kiadásokat a 2016. évi 
költségvetésben kellene tervezni. A játékok jelenleg nem használhatóak. 1,5 millió forintot 
kell a játszóeszközök felújítására tervezni.  
 
Bárányos József: ha a BGSZ ajánlata 724.000 Ft, akkor miért 1,5 millió forint a javaslat?  
 
Dr. Révész Zoltán: a BGSZ nem tudja auditálni ezeket az eszközöket.  
 
Dr. Bacsárdi József: kell egy szakértői stáb, akik ezeket az eszközöket felülvizsgálják.  
 
Bárányos József: nem lenne egyszerűbb a javításokat is velük elvégeztetni?  
 
Heltai Zsolt: a javítás szinte annyiba kerül, mint az auditálás.  
 
Bárányos József: ezeket a faeszközöket nem lehet javítani. A játszóeszközök felülvizsgálata 
nem maradhat el.  
 
Ivanics Imréné: tervezzék be, és a minősítőktől is kérjenek ajánlatot.  
 
Bárányos József: legegyszerűbb lenne ezt úgy megoldani, mint az iskolában például a tűzoltó 
berendezésre, rovarirtásra vonatkozó szerződések. A szerződött cég minden évben 
rendszeresen jött, kiállította a tanúsítványt és javított, ha kellett. Javasolja, hogy ilyen 
megállapodásra törekedjenek. A megelőzött karbantartás végett így a javítás olcsóbbá válik.  
 
Heltai Zsolt: javasolja, hogy a javítást is az végezze, aki auditál. Maradjon egy kézben az 
egész.  
 
Bárányos József: elmondja, hogy az intézményvezetőnek az a fontos, hogy rendben lévő, 
auditált műszaki eszközökkel rendelkezzen az intézmény. Ezt máshogyan nem fogják tudni 
biztosítani. Az auditálás nem maradhat el. Javasolja a 1,5 millió forintot elfogadni úgy, hogy 
lehetőség szerint hosszú távú szerződés kerüljön megkötésre az óvodai eszközök folyamatos 
karbantartására és auditálására. Kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja az elhangzott javaslatot, 
jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

265/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Az óvodai játszóeszközök felújításáról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az 1,5 millió forint betervezését az óvodai 
játszóeszközök felújítására a 2016. évi költségvetésben azzal, hogy lehetőség szerint hosszú 
távú szerződés kerüljön megkötésre karbantartásra és auditálásra.  
 
 
22.  Napirend 
Tájékoztató az állattartási szabályok közzétételével kapcsolatos feladatok elvégzéséről  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: a bizottság meghatározta azt a hivatalnak, hogy állattartási szabályokat 
tegyen közzé plakátokon, szórólapokon, újságban. Ezt a Hatósági Iroda megtette. Minden 
hónapban meg fog jelenni egy cikk ezzel kapcsolatban.   
 
Döme Lászlóné: megköszöni a munkát.  
 
Ivanics Imréné: kéri, hogy a törvényi részeket is emeljék be a szövegbe. Sok idős ember van, 
akinek nincs számítógépe, az újság viszont mindenkihez eljut.  
 
Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja az állattartási szabályok 
közzétételével kapcsolatos feladatok elvégzéséről szóló tájékoztatót, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

266/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Tájékoztató az állattartási szabályok közzétételével kapcsolatos feladatok 
elvégzéséről  
 
A Gazdálkodási Bizottság az állattartási szabályok közzétételével kapcsolatos feladatok 
elvégzéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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23. Napirend 
Tájékoztató Bicske város közigazgatási területén belül található kutyák transzponderrel 
történő megjelölésének és védőoltással való ellátásának várható költségéről  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: a polgármesternek volt egy ilyen kérése, hogy legyen megvizsgálva a 
várható költség. Ez 3 millió forintot jelentene. Javasolja, ne költsenek erre 3 millió forintot. 
Más módon próbálják meg az emberek a kötelezettségeik elvégzésére késztetni.  
 
Dr. Révész Zoltán: ez nem egyszeri költséget jelentene. Ez a kérés időről-időre visszatérne a 
testület elé.  
 
Ivanics Imréné: az oltás és chippelés törvényben van szabályozva. A járási hivatallal kellene 
felvenni a kapcsolatot ebben az ügyben. Az ebadó megfontolását javasolja. Talán így az 
emberek a feladatukat ellátnák, és akkor nem kellene adót fizetniük.  Az adó alól mentesül az, 
aki a kötelezettségét ellátja. Tájékozódjanak arról, hogy hogyan oszlanak meg a feladatok. 
 
Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a tájékoztatót, jelezze. 
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

267/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Tájékoztató Bicske város közigazgatási területén belül található kutyák 
transzponderrel történő megjelölésének és védőoltással való ellátásának várható 
költségéről  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja Bicske város közigazgatási területén belül 
található kutyák transzponderrel történő megjelölésének és védőoltással való ellátásának 
várható költségéről szóló tájékoztatót.  
 
24. Napirend 
Bicske Város Önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységére vonatkozó adatainak közzétételéről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dr. Révész Zoltán: annak kérik tudomásul vételét, hogy megjelentették a költségvetési, 
illetve a zárszámadási adatokat. Ezek az adatok megjelennek a hirdetőtáblán és a nemzeti 
jogszabálytárban. Erről a kormányhivatal kér határozatot. Arról van szó, hogy a helyi 
önkormányzat költségvetési, szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó 
adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos 
módon közzéteszi.  
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Bárányos József: hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki tudomásul veszi Bicske 
Város Önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak közzétételére vonatkozó tájékoztatót, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

268/2015. (XI.26.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységére vonatkozó adatainak közzétételéről 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat költségvetési, a 
költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységére vonatkozó adatainak közzétételéről szóló 
tájékoztatót.  
 
25. Napirend 
Képviselői bejelentések 
 
 
Ivanics Imréné: a Rózsa utca elején az első és második háznál húzódó sövény elfoglalja a 
járdát. A sövény saját területen vagy közterületen van? Kéri, amennyiben lehet a BGSZ tegye 
rendbe a járdát. A szántóföld végén mindig megáll a víz. Ennek is nézzenek utána. A 
közvilágítási bejelentések során a hibaelhárítás gyorsabb ütemben történjen.  
 
Soós Attila: 3-8-14 napos határidőkkel van kötve a szerződés. A gyalogátkelőhelyeknél a 
lámpákat 3 napon belül, 8 nap alatt a fő közlekedési útvonalaknak az átmenőszakaszait kell 
megcsinálni. Az egyéb helyek 14 napos határidőbe tartoznak. Akkor van hosszú határidő a 
javításra, ha éppen aznap voltak itt a szerelők. 
 
Ivanics Imréné: amikor valaki bejelenti, akkor a határidőket mondják el.  
 
Soós Attila: minden esetben el szokta mondani.  
 
Ivanics Imréné: a Kodály utcában az útépítés során két csapadékvíz árokkal került 
összekötésre az ottani vízelvezető árok. Az egyik az Erdőalja utcáról jön le, a másik az, 
amelyik az óvodához fut le. A két ároknál az útépítés után nem történt meg a víz elvezetése. 
Megáll a víz. A patkányok elszaporodtak. Ezt kéri megnézni.  
 
Heltai Zsolt: nagyon sok hordalék van az árokban.  
 
Soós Attila: a BGSZ nem tud géppel odajutni.  
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Bárányos József: a kettes iskola melletti füves terület – a kutyás mellett – rendezetlen, térdig 
érő száraz gaz van. A rézsű tetejéig rendben van. Kéri ennek megoldását.  
 
Ivanics Imréné: a Batthyány utca járda folytatásról érdeklődik.  
 
Soós Attila: kilenc tulajdonosból hatan nem igazán tulajdonosok. Az egyéb jogosultak 
hozzájárulása nincs meg.  
 
Ivanics Imréné kéri felvenni a kapcsolatot a többiekkel.  
 
Dr. Révész Zoltán tájékoztatja a bizottságot, hogy a belterületi kátyúzás befejeződött, a nem 
szilárd burkolatú utak javítása forráshiány miatt nem lett megrendelve. A BGSZ-től kértek 
ajánlatot. 
 
Heltai Zsolt: a Hársfa utca kátyúzását mielőbbi feladatnak tartja. Száraz lábbal az utcából 
kijönni nem lehet. A járda két vége a sárba vezet. Valamilyen megoldást kér. A Losonczi 
utcában sincs aszfalt jó nagy szakaszon.  
 
Ivanics Imréné: sok utca van, amelyik még nincs leaszfaltozva. Erre irányul az ajánlatkérés.  
 
Soós Attila: a Bajcsy utcában a legnagyobb probléma a fővíznyomócső.  
 
 
 
Bárányos József: megköszöni a részvételt és a bizottság nyílt ülését 11.30 órakor bezárja.  
 
 
 
 
       Bárányos József               Heltai Zsolt 
a Gazdálkodási Bizottság elnöke    jegyzőkönyv-hitelesítő 
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