
JEGYZŐKÖNYV 
a Gazdálkodási Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2016. január 20. 900 óra 
 
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  
Bárányos József elnök 
Ivanics Imréné bizottsági tag 
Döme Lászlóné bizottsági tag 
 
Távollévő bizottsági tag/ok: 
Varga Györgyné bizottsági tag 
Heltai Zsolt bizottsági tag 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Pálffy Károly polgármester 
Bálint Istvánné alpolgármester 
Dr. Révész Zoltán jegyző 
Dr. Bacsárdi József aljegyző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Frtitz Gábor Hatósági Iroda vezető 
Dr. Hekman Tibor ügyintéző 
Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 
 
 
Bárányos József: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 
határozatképes. Varga Györgyné jelezte távolmaradását betegség miatt. Javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv-hitelesítőre Ivanics Imréné személyében. Kéri a bizottság tagjait, aki a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyét támogatja, jelezze.  
 
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

1/2016. (I.20.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A 2016. január 20-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének 
megválasztásáról 

 
A Gazdálkodási Bizottság Ivanics Imrénét, a Gazdálkodási Bizottság tagját jegyzőkönyv 
hitelesítőnek elfogadta. 
 
 
Bárányos József: változatlan formában teszi fel szavazásra a napirendet. Kéri a bizottság 
tagjait, aki a napirendet elfogadja, jelezze.  
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A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

2/2016. (I.20.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: 2016.január 20-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
 
A Gazdálkodási Bizottság az alábbi napirendet elfogadta: 
 

1) Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

2) A helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 
felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

3) A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 20/2005. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

4) A Gazdálkodási Bizottság éves munkatervének elfogadásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

5) Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatásának 
elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

6) A felnőtt étkezés térítési díjáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

7) Baptista Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

8) A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

9) Képviselői bejelentések 
 

1. Napirend 
Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: összefoglalták a módosítás okait. Ezek a következőek: a 
közfoglalkoztatottak állami támogatása, a segélyek átvezetése, a normatív hozzájárulások 
átvezetése, a képviselő-testület döntéseinek az átvezetése, különböző energetikai pályázatok 
átvezetése, illetve a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűnése. A 
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társulás vagyonának a felosztása még hátravan. Év közepéig már csak egy társulás marad, a 
Kapcsolat Központ.  
 
Bárányos József: a kiadás és a bevételi oldal ugyanabban az összegben változott?  
 
Dr. Révész Zoltán: igennel felel.  
 
Bárányos József: kéri a kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság 
tagjait, aki elfogadja a költségvetés módosítást, jelezze.   
 
Több hozzászólás nem volt.  
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

3/2016. (I.20.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról  

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének módosítását.  

 
2. Napirend 
A helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 
felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 

 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: a Humánerőforrások Bizottság nem tudta tárgyalni a napirendet. A jövő 
hét folyamán rendkívüli ülés keretében fogja tárgyalni az előterjesztést. A kitüntetésekről 
szóló rendelet alapmegfogalmazásait átvették a korábbi rendeletből. Olyan pontosítások 
kerültek bele, mint például, hogy nem külön munkacsoportokat hoznak létre, hanem a 
bizottságok tárgyalják az egyes kitüntetéseket. A jogszabályszerkesztésből adódó egy-két 
pontosítást tettek a rendelet-tervezetbe. Érdemi változások nincsenek.  
 
Bárányos József: a dátumokban történtek-e változások? 
 
Dr. Révész Zoltán: igennel felel.  
 
Dr. Bacsárdi József: március elsejére változtak az Év Rendőre, az Év Tűzoltója, az Év 
Köztisztviselője, Bicske Város Egészségügyi és Szociális Díja és a Bicske Város 
Közművelődésért Díja. Az elhangzott díjak esetében március elsejéig lehet beadni 
javaslatokat. A Kiemelkedő Munkáért Kitüntetés és a Bicskéért Elismerő Oklevél augusztus 
31-ig adható be.  
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Bárányos József: ezeket a díjakat mikor osztják ki?  
 
Dr. Bacsárdi József: október 23-án.  
 
Bárányos József: az adományozás számszerűségében volt-e módosítás? 
 
Dr. Bacsárdi József: a Díszpolgári Cím esetében a korábbi rendeletben az szerepelt, hogy 
egy élő ember és kettő elhunyt kaphatja meg. Amennyiben nincs elhunyt, akkor kettő élő 
polgár. Az előterjesztésben jelenleg legfeljebb két ember szerepel.  
 
Dr. Révész Zoltán: posztumusz is adható a díj. Ebből a szempontból meg van az határozva, 
hogy maximum kettő darab díszpolgári cím osztható ki egy évben és nincs az külön 
megkötve, hogy akár lehet mind a két díj élő személynek, de akár posztumusz is.  
 
Bárányos József: hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a rendelet-
tervezetet, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
  
Az elfogadott döntés:  
 

4/2016. (I.20.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 
felülvizsgálatáról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a helyi elismerések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló rendelet-tervezetet.  
 

 
3. Napirend 
A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 20/2005. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Dr. Bacsárdi József: alapvetően igyekeztek a jelenleg működő rendszereket megőrizni. 
Átalakítani azonban szerettek volna, mert voltak olyan jogintézmények, amik nem működtek 
a gyakorlatban, de benne voltak a rendeletben. Kettő nagyobb átalakítás történt. Az első az, 
hogy lehetőség lesz arra, hogy jogi személy is kaphasson bérlakást Bicskén. Amennyiben 
később lesz olyan bérlakása az önkormányzatnak, amit jogi személy bérelne (bicskei 
vállalkozás), akkor kaphat bérlakást az önkormányzattól. Így lehet ösztönözni a bicskei 
vállalkozásokat arra, hogy vegyenek fel embert és ne utaztassák őket, maradjanak helyben.  
 
Bárányos József: eddig ez nem volt benne csak természetes személy?  
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Dr. Révész Zoltán: a rendőrségnek vant bérlőkijelölési joga. Úgy változna a rendszer, hogy a 
cégek pályázhatnának és ők jelölnék ki az adott bérlőt.  
 
Dr. Bacsárdi József: ezt a helyi cégekre gondolják.  
 
Bárányos József: előbb utóbb olyan helyzet alakul ki az országban, hogy ez elkerülhetetlenné 
válik. Jogi személy egy intézmény is.  
 
Dr. Bacsárdi József: lehetőség van most is a pedagógusnak adni bérlakást pályázat nélkül. 
Ezt a rendelet is tartalmazza, hogy a költségvetési intézményeknek dolgozói kaphatnak 
bérlakást Bicske Város Önkormányzatától pályázat nélkül is. A másik nagyobb változás a 
szociális bérlakások körét érinti. Van egy jogintézmény, amely nem nagyon működik. A 
szociális bérlakást igénylők benyújtják a kérelmüket és egy listára kerülnek föl. A listát 
minden évben július 31-ig a Humánerőforrások Bizottság véleményezi és felállít egy rangsort. 
Az üresedő bérlakást az kapja meg, aki a legjobban rászorul a lista szerint. Ez nem működött. 
Olyan kevés volt az üres szociális bérlakás, hogy a listán szereplők nem változtak az utóbbi 
években. Gyakorlatilag egy halott lista volt. Év közben merültek fel igények, amit nem tudtak 
kezelni. Ha valaki például rendkívüli helyzetbe került valami oknál fogva októberben, vagy 
szeptemberben, nem volt meg a jogi alapja annak, hogy a listán előrehelyezze a testület vagy 
a bizottság. Ebből kifolyólag a lista kikerült a rendeletből és a szociális bérlakás, ha 
megüresedik, azt is pályázat útján lehet elnyerni. Papíron lesz kiírva a szociális bérlakásra a 
pályázat, amire a szociálisan rászoruló személyek be tudják nyújtani a pályázatukat.  
 
Bárányos József: az erről való döntés testületi hatáskör? 
 
Dr. Bacsárdi József: a bérbeadás testületi hatáskör.  
 
Dr. Révész Zoltán: a felmondási jog van a polgármesterhez delegálva. Annyiban 
kiegészítené, hogy kétfordulós megvitatásról van szó. Kötelező véleményeztetési eljárást kell 
lefolytatni az érdekképviseleti szervekkel, erről egy hirdetményt kell megjelentetni. Most nem 
kerülne elfogadásra a rendelet, hanem majd a következő testületi ülésen.  
 
Bárányos József: mióta él a kétfordulós megvitatás?  
 
Dr. Bacsárdi József: a lakástörvényben 1993 óta.  
 
Bárányos József: eddig is kétfordulós volt?  
 
Dr. Révész Zoltán: a társadalmi véleményeztetésnek a szabályairól korábbi rendelet 
rendelkezett, aminek a rendelkezései átkerültek az SZMSZ-be, hogy egy helyen legyen. Ahol 
a társadalmi véleményeztetés elő van írva, ott kellett volna ezt csinálni. A tavaly év végén 
tárgyalt, elsősorban a köztisztasággal, természetvédelemmel kapcsolatos rendelet-tervezeteket 
pedig jogszabály utalja kétfordulós megvitatási körbe. Az érintett természetvédelmi 
szervezeteknek, kormányhivatalnak, a megyei közgyűlésnek is meg kellett küldeni ezeket a 
rendeleteket.  
 
Dr. Bacsárdi József: a lakásrendelet speciális körbe tartozik. Azt nem kell a lakosság 
véleményeztetésére bocsátani, hanem a lakásvédelemmel kapcsolatos szervek tehetnek 
javaslatot a rendelet-tervezetre.  
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Dr. Révész Zoltán: a bérbeadó és bérbevevő érdekképviseleti szervek tehetnek ezzel 
kapcsolatban javaslatot.  
 
Dr. Bacsárdi József: a lakosság nem tehet rá javaslatot, mert a helyi rendeletünk kizárja a 
véleményezési jogot az önkormányzati vagyonról történő rendelet alkotásról. Eddig komoly 
gond merült fel, hogy a szociális bérlakás esetében három évre kell kötni szerződést az 
önkormányzatnak. A rendelet-tervezet szerint, akinek bérhátraléka van, arra vonatkozóan 
lehetőség van egy évre kötni a szerződést. Nem kötelező a három éves szerződés megkötése. 
Van lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy nyomást gyakoroljon azokra a bérlőkre, 
akiknek lakbérhátralékuk van. Rugalmasabb lett a szabályozás.  
 
Bárányos József: a kilakoltatási moratórium rájuk is él? 
 
Dr. Bacsárdi József: nyilvánvalóan igen.  
 
Bárányos József: mettől-meddig van?  
 
Dr. Bacsárdi József: november 30-tól március 31-ig.  
 
Ivanics Imréné: kötelező megkötni a szerződést azzal, akinek hátraléka van?  
 
Dr. Révész Zoltán: nem, ez egy lehetőség. Akár dönthet úgy a képviselő-testület, hogy még 
ezt sem biztosítja.  
 
Ivanics Imréné: ezt most bele kell foglalni a rendelet-tervezetbe?  
 
Dr. Révész Zoltán: ez benne van. Ez egy javaslat . Benne van az egy év.  
 
Bárányos József: de megengedő módon. 
 
Dr. Révész Zoltán: maga az egész hosszabbítás intézményrendszere egy plusz lehetőség, 
melyre lehetőséget ad a jogszabály.  
 
Bárányos József: a felmondás feltételeiről érdeklődik. A másik nagy probléma, hogy 
kiveszik ezeket a lakásokat és nem fizetik. Utána egy év múlva a bérlő jelentkezik és kéri a 
részletfizetést. Az önkormányzat engedélyezi. A bérlő 1-2 részletet befizet, majd megint nem 
fizeti a hátralékát. Így évekig elkínlódnak ahelyett, hogy 2-3 hónap után felmondanák a 
szerződést.  
 
Dr. Révész Zoltán: a lakástörvény 25. §. rendezi a felmondás kérdését, mely szerint, ha a 
bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a 
bérlőt a következményekre való figyelmeztetéssel a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő 
a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további 8 napon belül írásban 
felmondással élhet. Ez a felmondási jog került átruházásra a polgármesterre.  
 
Ivanics Imréné: ez akkor most is benne van?  
 
Dr. Révész Zoltán: a lakástörvény szabályozza.  
 
Bárányos József: a polgármester köteles felmondani, vagy mérlegelési lehetősége van?  
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Dr. Révész Zoltán: a lakástörvényben az áll, hogy a bérbeadó további 8 napon belül írásban 
felmondással élhet. 1993-as jogszabályról van szó. Feltételes módban ma már nem lehet 
jogszabályt alkotni. Elvileg meghozhatja a döntést a polgármester.  
 
Megérkezett az ülésre Bálint Istvánné.  
Bárányos József: ha tartozás van, akkor köteles felmondani. Akkor is, ha csak egy hónap 
elmaradása van?  
 
Dr. Révész Zoltán: mérlegelés kérdése.  
 
Ivanics Imréné: abba a szerződésben, amit kötnek a bérlőkkel, abba belekerül az, ami a 
törvényben is benne van? Nem biztos, hogy a bérlők ismerik a törvényt.  
 
Dr. Révész Zoltán: bele kerül. A szerződés mintákat a következő fordulóra elkészítik. 
Mellékletbe nem szeretnék beletenni, hiszen, ha bármi pontosításra lesz szükség, akkor arról a 
képviselő-testületnek kell majd döntenie.  
 
Ivanics Imréné: a díjelmaradás következményei is jó lenne, ha szerepelnének a szerződésben.  
 
Dr. Révész Zoltán: beidézik a jogszabályt.  
 
Bárányos József: két dolog legyen benne. A felmondás és az, hogy mennyi türelmi időt 
adnak.  
 
Bálint Istvánné: korábban volt már a lakásrendelettel kapcsolatban vívódása a testületnek és 
akkor a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság kérte azt, hogy a hivatal is havi szinten 
kövesse a nyilvántartást, hogy érkezik-e befizetés, vagy sem. Így nem csúsznak el abban, 
hogy egy éves hátralék keletkezik. Amennyiben ezek a dolgok meg vannak, úgy 
fegyelmezettebben tudnak talán hatni a delikvensekre és a kintlévőségekre. Ezzel 
kapcsolatban azt kéri a hivatal részéről, hogy ne maradjon el a korábbi kérés.  
 
Dr. Révész Zoltán: a zárt ülésen fog szerepelni a kimutatás, melyet minden hónapban meg 
fog kapni a bizottság.  
 
Bálint Istvánné: így talán nem jutnak ebbe a helyzetbe, hogy éves hátralékok vannak.  
 
Ivanics Imréné: ennek automatikusnak kellene lennie. A polgármester úr kapja meg havonta 
azt, hogy kiknek van hátraléka, hiszen az ő kezében van a felmondás joga.  
 
Bálint Istvánné: lehet ahhoz, hogy ez működőképes legyen, a bizottságnak kell kérni havonta 
egy tájékoztatást, hogy ki-hogyan áll a lakbérbefizetésekkel.  
 
Dr. Révész Zoltán: ezt meg is kapja a bizottság.  
 
Bárányos József: a felmondás a polgármester hatáskörébe tartozik. A bizottság javaslatot 
tehet a polgármester felé. Ha egyértelmű a rendelet, akkor fölösleges képviselő-testületi 
döntést hozni. Az emberekben tudatosítani kell, hogy vannak szabályok, amelyeket be kell 
tartani. Nyilvánvalóan abban az esetben, ha a bérlő három éven keresztül tisztességesen fizet, 
és egyszer bajba kerül, hát persze, hogy nem mondják fel a szerződését. De az előzmények 
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ismerete rengeteget árnyalhatja a polgármester aktuális döntését. Ezt hagyná polgármesteri 
hatáskörbe.  
 
Ivanics Imréné: nem baj, ha a bizottság átnézi az elmaradásokat és tud róla.  
 
Dr. Révész Zoltán: ezért is fogalmaztak így a rendeletben. Ha feltételes módba kerülne a 
rendeletbe, akkor a kormányhivatal azonnal jelezné, hogy nem felel meg a jelenlegi 
jogszabály szerkesztési alapelveknek. Ezért is idézik be a jogszabály 25. §-ból, hogy a 
felmondással a polgármester jogosult rendelkezni.  
 
Dr. Bacsárdi József: a polgármesternek háromszor van lehetősége egy évre kötni szerződést. 
Ha valaki lakbérhátralékkal rendelkezik, és egy évre köti a szerződést a polgármester a 
bérhátralék miatt, utána kétszer teheti ezt még meg. Három év után nincs lehetőség arra, hogy 
tovább görgesse a bérhátralékát a bérlő.  
 
Dr. Révész Zoltán: kiegészíti, hogy testületi hatáskörről van szó.  
 
Bárányos József: a 22-23. §-ról érdeklődik. A lakáshasználati díj emelése. Ez abszolút a 
jogcím nélkül használókra vonatkozik? Ez azt jelenti, amikor valaki beköltözik egy üres 
lakásba? 
 
Dr. Bacsárdi József: ha megszűnik a lakásbérleti szerződése, ha például nem kötnek vele új 
szerződést, akkor abban a pillanatban jogcím nélküli lakáshasználóvá válik. Nincs bérleti 
szerződése, így nem bérlő.  
 
Dr. Révész Zoltán: a lakástörvény alapján ezt is kötelező szabályozni.  
 
Bárányos József: ezzel biztatják arra úgymond a használót, hogy minél előbb költözzön ki?  
 
Dr. Bacsárdi József: igen.  
 
Bárányos József: úgysem fogja fizetni, hiszen azért szűnt meg a szerződés, mert nem fizette.  
 
Ivanics Imréné: az sem jó, ha nem fizet, és mégis ott van, vagy az sincs a feje felett, hogy 
fizetnie kellene.  
 
Bárányos József: csak a jogcím nélküli használó fogalmát szerette volna tisztázni.  
 
Ivanics Imréné: szerepel-e az a rendeletben, hogy a bérlő mire kötelezett és mire nem? 
Gondol itt például a használat során bekövetkezett károkra, meghibásodásokra.  
 
Dr. Bacsárdi József: ezeket a polgári törvény és a lakástörvény szabályozza. A szerződésbe 
lesznek beírva.  
 
Bárányos József: ezt fontosnak tartja. Az utóbbi időben állítólag megkeresik az 
önkormányzatot a bérlők olyanfajta javítási igényekkel, amelyek nem biztos, hogy indokoltak. 
Például: nem tetszik a bérlőnek a tűzhely.  
 
Dr. Révész Zoltán: ezzel kapcsolatba került beépítésre a pályázati eljárásba az, hogy a 
pályázati eljárás során egy helyszíni szemlét tartanak, ahol az érdeklődők megtekinthetik az 
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érintett ingatlant. Jegyzőkönyv készül arról, hogy milyen lakásra kíván pályázni a bérlő a 
későbbi viták elkerülése végett.  
 
Bárányos József: ez fontos. A szerződésben legyen benne, egyértelműen legyen tisztázva, 
hogy mi a bérbeadónak a kötelessége. Az is szerepel a szerződésben, hogy ugyanabban az 
állapotban kell a lakást visszaadnia a bérlőnek?  
 
Dr. Révész Zoltán: ez a rendeletben szerepel.  
 
Bárányos József: további hozzászólás hiányában kéri a bizottsági tagokat, aki támogatja a 
rendelet-tervezetet, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
  
Az elfogadott döntés:  
 

5/2016. (I.20.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatáról 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 
rendelet-tervezet vonatkozásában a rendelet-tervezetről szóló hirdetmény közzétételét.  
 
 
4. Napirend 
A Gazdálkodási Bizottság éves munkatervének elfogadásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Dr. Révész Zoltán: a képviselő-testület decemberben megalkotta a munkatervét, melynek 
alapján január végéig a bizottságoknak is el kell fogadniuk az éves munkatervüket. Erre a 
képviselő-testületi munkaterv alapján tettek javaslatot.  
 
Bárányos József: egy javaslatot tett a munkatervvel kapcsolatban.  
 
Ivanics Imréné: az uszoda egy éves működéséről szóló beszámolót javasolja a munkatervbe 
felvenni, illetve az új ebrendészeti telep kialakítására történő lehetőségekről készüljön 
összefoglaló.  
 
Dr. Bacsárdi József: az ebrendészeti teleppel kapcsolatos anyagot a februári ülésre készítik 
elő.  
 
Ivanics Imréné: az uszodával kapcsolatos beszámoló a szeptemberi ülésre kerüljön felvételre.  
 
Bárányos József: nem találja az általa javasolt anyagot a munkatervben.  
 
Dr. Révész Zoltán: kéri a pontos javaslatot, hogy bekerüljön a munkatervbe.  
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Dr. Hekman Tibor: beszámoló a KLIK által fenntartott oktatási intézmények 

tevékenységéről. 
 
Bárányos József: az iskolai körzethatárnak van valami jelentősége? Gyakorlatilag egy 
kötelező beiskolázási intézmény van Bicskén.  
 
Dr. Révész Zoltán: erről minden évben dönteni kell jogszabály alapján. Összefoglalja a 
javaslatokat: az uszoda beszámoló bekerül szeptemberre, az ebrendészettel kapcsolatos anyag 
februárra.  
 
Bárányos József: a szemétdíjjal kapcsolatban jelentkeztek már bicskei lakosok, hogy 
nyilatkozzanak arról, hogy ténylegesen egyedülállók?  
 
Dr. Révész Zoltán: már egy lakos jelentkezett.  
 
Ivanics Imréné: valami olyasmit hallott, hogy a jegyzőnek írják a leveleket és nem kapnak rá 
választ.  
 
Dr. Révész Zoltán: december 19-én 4.53 órakor kapták meg a levelet.  
 
Ivanics Imréné: lehet, hogy a honlapra kellene egy tájékoztatót felrakni, hogy ki és hol 
igényelheti a 30 literes kukát. 
 
Dr. Révész Zoltán: fel fogják rakni a tájékoztatót a honlapra.  
 
Bárányos József: igénylőlap is kerüljön fel a tájékoztató mellé. A hulladék naptárt is 
javasolja lecserélni.  
 
Dr. Révész Zoltán: a hulladékszállítással kapcsolatban nagy változások várhatók áprilistól. 
Létrejön egy új központi szerv, mely kezelni fogja a díjakat és a hátralékokat.  
 
Bálint Istvánné: a végrehajtás kinek lesz a feladata? 
 
Dr. Révész Zoltán: központi szerv feladata lesz. Utána meg átkerül a NAV-hoz.  
 
Bárányos József: de csak azzal, akivel van szerződés.  
 
Dr. Révész Zoltán: közvetlenül a járáshoz fordulhat a szerv a személyes adatokkal, 
lakcímekkel, egyebekkel kapcsolatban. Elvileg bármit felderíthet.  
 
Ivanics Imréné: arról volt szó, hogy nem is kell szerződést kötni, hanem a 
lakcímnyilvántartás alapján fogják kiküldeni a számlákat. A hátralék behajtása az állam 
feladata lesz.  
 
Bálint Istvánné: az állam utalja vissza a szolgáltatónak az összeget?  
 
Döme Lászlóné: a szolgáltató megkapja a pénzét. Már azzal is előrébb vannak.  
 
Bárányos József: erre felállítanak egy szervezetet?  
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Ivanics Imréné igennel válaszol.  
 
Bálint Istvánné: nem az állami struktúra felépítése a kérdés.  
 
Bárányos József: javasolja, hogy a tájékoztató a KLIK által fenntartott intézmények 
működtetéséről, a 2015 és a 2016 évi tervekről szóló napirend kerüljön be a munkatervbe. 
Lássa Bicske városa, hogy az átadott pénzeszközért mit kap cserébe. 2016. júliusától 
vélhetően megszűnik a bicskei KLIK. Bicske Székesfehérvárhoz fog tartozni. A Csákvári 
Általános Iskola kivételével az összes intézménynél az üzemeltetés is a KLIK-nél van. Ebből 
adódhatnak anomáliák, amiről jó lenne, ha a település képviselő-testülete hallana.  
 
Ivanics Imréné: javasolja, hogy kerüljön be a munkatervbe az Egészségügyi Központ 
munkájáról szóló szakmai beszámoló, illetve az orvosi ügyelet szakmai munkájáról szóló 
beszámoló.  
 
Bárányos József: támogatja a javaslatot, hiszen a szakmai munkáról nem sokat tudnak.  
 
Ivanics Imréné: mivel az önkormányzat 100%-ban fenntartója az egészségügyi központnak 
javasolja, hogy készítsenek egy felmérőlapot, melyet a kartonozóba február 1-től február 
végéig minden egyes beteg, aki rendelésre megy, kapjon meg és legyen valami papír a 
kezükbe. Az Egészségügyi Központ 4-5 esete nem példaértékű.  
 
Bálint Istvánné: amennyiben ezt komolyan akarják venni, akkor a hivatal két dolgozóját 
kellene beültetni az aulába és egy asztal mellől megszólítani mindenkit, aki bemegy, és 
visszafelé adja le. Ha az intézményre bízzák ezt a feladatot lehet, hogy lesz 2-3 eset, 
miközben valójában ennél sokkal több lehet. Ha ebből eredményt akarnak, akkor ebbe több 
energiát kell belefektetni.  
 
Bárányos József: automatikusan minden beteg kapjon egy lapot a kezébe.  
 
Bálint Istvánné: ahhoz, hogy ezt a betegek megszokják, egy hónapot valamilyen formában 
oldják meg, és akkor láthatják, hogy ezt komolyan kívánják számon kérni. Szívesen elvállal 
egy pár napot a lapok osztásába. Ezután oszthatja a kartonozó a lapokat.  
  
Ivanics Imréné: egy hónapot ezt valamilyen formában oldják meg, hogy legyen adat addigra, 
mire a beszámolót tárgyalják. Erről márciusban tudnak tárgyalni. Márciusra javasolja felvenni 
a munkatervbe.  
 
Döme Lászlóné: jelezte már a betegelégedettségi kérdőív bevezetését. Az EFI esetében 
októberben lejárt a pályázati támogatottság. Költenek rá sokat. Nem valószínű, hogy a 
megfelelő célcsoporthoz jutnak el a juttatások, az állapotjavító intézkedések. Ezzel mit 
tudnának csinálni? Szívesen részt vesz bármilyen kezdeményezésben.  
 
Ivanics Imréné: az EFI gazdálkodásának bemutatását is kéri a munkatervbe felvenni.  
 
Bárányos József összefoglalja az elhangzott javaslatokat. Tájékoztató a KLIK által 
fenntartott intézmények működtetéséről, a 2015 és a 2016 évi tervekről áprilisban. Szakmai 
beszámoló az Egészségügyi Központ munkájáról, szakmai beszámoló az Orvosi Ügyelet 
munkájáról, szakmai beszámoló az Egészségfejlesztési Iroda munkájáról márciusban. Az új 
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ebrendészeti telep létrehozásával összefüggő kérdésekről februárban. Az uszoda 1 éves 
működéséről szóló beszámoló szeptemberben. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott 
kiegészítésekkel elfogadja a munkatervet, jelezze.  
 
 
Több hozzászólás nem volt.  
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
  
Az elfogadott döntés:  
 

6/2016. (I.20.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Gazdálkodási Bizottság éves munkatervének elfogadásáról  
 
Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága 2016. évre vonatkozó munkatervét a 
határozat 1. melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő:  2016. január 18. 
Felelős:  bizottsági elnök 
 
A Gazdálkodási Bizottság 2016. évi munkatervéről szóló határozat 1. melléklete 
 

Időpontok JAVASOLT NAPIRENDEK 
2016. január 20. Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
  A Gazdálkodási Bizottság éves munkatervének elfogadásáról 
  A kitüntető címek adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról 
  A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 20/2005. 

(IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
2016. február 17. 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

  Civil szervezetek részére nyújtott támogatások elszámolásáról 
  A 2016. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  
  Kitüntető címek adományozásáról 

Az ebrendészeti telep létrehozásával összefüggő kérdésekről 
2016. március 23. Bicske Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről 
  A 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  
  Tájékoztató a roma referens munkájáról 

Szakmai beszámoló az Egészségügyi Központ munkájáról 
Szakmai beszámoló az Orvosi Ügyelet munkájáról 
Szakmai beszámoló az Egészségfejlesztési Iroda munkájáról 

2016. április 20. A 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról 
  Tájékoztató Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés I. 

egyedéves végrehajtásáról 
  A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2015 évi beszámolójáról 

  Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város 
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Önkormányzatát érintő feladatairól 
  Tájékoztató a járás – azon belül kiemelten Bicske Város – munkaügyi 

helyzetéről 
  Közalapítványok munkájának és 2015. évi gazdálkodásának 

áttekintéséről 
  Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi 

beszámolójáról 
  Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város 

Önkormányzatát érintő feladatairól 
Tájékoztató a KLIK által fenntartott intézmények működtetéséről, 
a 2015 és a 2016 évi tervekről 

2016. május 18.  Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés működéséről 

  A 2016. évi Pedagógusnappal összefüggő kérdésekről 
  Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
  Kitüntető címek adományozásáról 

2016. június 22. Szociális intézményben folyó szakmai munka értékeléséről 
  Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység 

értékeléséről 
  Bicske Város hosszú távú közművelődési koncepciójának 

felülvizsgálatáról 
2016.szeptember 21. Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi I. 

félévi beszámolója 
  Kitüntető címek adományozásáról 

Az uszoda egy éves működéséről szóló beszámoló 
2016. október 19. Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 
  A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

  Iskolai körzethatárok véleményezéséről 
2016. november 30. Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása 

  Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 
munkatervéről 

  Bérleti díjak felülvizsgálatáról 

  Bicske Város Önkormányzata 2017. évi rendezvénytervéről 

  Tájékoztató Bicske környezeti állapotáról 

  Beszámoló a tűz elleni védekezésről 

    

 

 
5. Napirend 
Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatásának elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: Molnár Enikőt kérdezi, hogy rendben volt-e az elszámolás.  
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Molnár Enikő: igennel válaszol.  
 
Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki a Dinamik Harcművészeti Közhasznú 
Sportegyesület támogatásának elszámolását elfogadja, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
  
Az elfogadott döntés:  
 

7/2016. (I.20.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 

Tárgy: Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatás elszámolásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága a Dinamik Harcművészeti Közhasznú 
Sportegyesület támogatás elszámolásáról szóló határozatot elfogadásra javasolja.  

 
6. Napirend 
A felnőtt étkezés térítési díjáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán: javasolnák, hogy mennyiben állapítsa meg a konyha a felnőtt étkezési 
díjakat. Kéri a bizottság, csak e tekintetben döntsön. Az óvodával kapcsolatban korábban 
felmerült kérés, hogy a többi intézményre hogyan lehet kiterjeszteni az étkezést, ez ettől 
független. Erre a költségvetés megalkotásáig javaslatot tesznek.  
 
Bárányos József: a konyhavezetővel megtörtént-e a megbeszélés a cafateria ügyében? 
 
Dr. Révész Zoltán: ez most attól független.  
 
Bárányos József: a határozati javaslatban nem ez szerepel.  
 
Dr. Bacsárdi József: igazából javasol a képviselő-testület egy árat, 640 Ft-ot a konyhának.  
 
Bárányos József: most látja, hogy a kivonat az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Dr. Révész Zoltán: a határozati javaslatban az szerepel, hogy a képviselő-testület a felnőtt 
étkezési térítési díját bruttó 640 Ft-ban javasolja megállapítani a Bicske Városi Konyha 
részére az állami és önkormányzati intézmények munkaviszonyban, megbízási 
jogviszonyban, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyban álló dolgozói részére.  
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Bárányos József: ez rendben van. Ő mondta rosszul. Mögötte van egy kivonat az 5.000 Ft/ 
hó összegről.  
 
Dr. Révész Zoltán: ez egy korábbi testületi határozat, mely adott évre vonatkozott akkor. Ez 
szokásjog alapján az éves költségvetésbe beépült.  
 
Bárányos József: ez az idei évben is szokásjogból beépül a költségvetésbe?  
 
Dr. Révész Zoltán: amennyiben a képviselő-testület így fogadja el, igen. Ezzel kapcsolatban 
jelezte, hogy tesznek javaslatot.  
 
Ivanics Imréné: a konyhai dolgozók milyen térítést fizetnek és hogyan?  
 
Dr. Hekman Tibor: ugyanezt.  
 
Ivanics Imréné: és nekik kötelező ezt igénybe venni?  
 
Dr. Révész Zoltán: nemmel válaszol.  
 
Bálint Istvánné ezt hibának tartja.  
 
Dr. Hekman Tibor: olyan kategória, hogy kötelező étkező nincs a jogszabályban.  
 
Bálint Istvánné: a fenntartó dönthet erről?  
 
Dr. Hekman Tibor: nem, mivel nincs rá jogalapja. Ezt járta körül az előterjesztés. Nem 
tehetik kötelezővé senki részére.  
 
Ivanics Imréné: úgy tudja, ha valaki kéri, akkor ennyi a díja, ha valaki nem kéri, akkor nem 
kap semmit. Ez ellentétes dolog. Ha valaki az étkezést nem szeretné igénybe venni, akkor az 
összeget nem kapja meg.  
 
Bálint Istvánné: az összeget csak étkezés formájában kapja meg.  
 
Ivanics Imréné: nem válthatja át pénzre. Aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy a konyha 
városi konyha. A konyhában dolgozók bizonyára étkeznek.  
 
Bálint Istvánné: az önkormányzat költségvetéséből működő konyháról van szó.  
 
Bárányos József: a dilemmát az okozza, hogy megtehetik-e, hogy csak az kap kedvezményt, 
aki a meleg étkezést igénybe akarja venni. Ez egy cafeteria jellegű juttatás.  
 
Dr. Révész Zoltán: megint egy olyan kérdésről beszélnek, mellyel kapcsolatban nincs 
előterjesztés a bizottság előtt.  
 
Bárányos József: egy éve nem kapnak rá választ.  
 
Dr. Révész Zoltán: próbálnak rá megoldást találni.  
 
Bárányos József: a költségvetés tervezésekor a 3.704.000 Ft benne lesz? 
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Dr. Révész Zoltán: jelenleg nem tudja megmondani, hogy mi lesz a költségvetésben. 
 
Bárányos József: a 640 Ft akkor is 640 Ft, ha mint bicskei lakos kívánja igénybe venni az 
étkezést? Példaként említ 100 adag magánjellegű rendelést.  
 
Dr. Révész Zoltán: ez vállalkozási tevékenységnek minősül. A konyha alapító okiratában 
rögzítettektől függ.  
 
Bárányos József: elviekben ez lehetséges. Ez egy plusz bevételi forrás lehet, ha benne van az 
alapító okiratában, hiszen vállalkozási tevékenységet a fenntartó engedélyével végezhet.  
 
Ivanics Imréné: ez jelenleg az intézményi dolgozókra vonatkozik.  
 
Bárányos József: a városi konyha szempontjából egy állami intézményi dolgozó pont 
ugyanannyi, mint egy bicskei lakos.  
 
Ivanics Imréné: nem biztos, hiszen a dolgozó önköltségi áron kapja az ételt. 
 
Bárányos József: a 640 Ft nem önköltségi ár. Abban minden benne van. Benne van a 
nyersanyagnorma, a rezsi és az ÁFA is. Ez nem a térítési díj.  
 
Dr. Révész Zoltán: a Bicske Városi Konyhától rendelt vendég ebéd térítési díj alapja az 
élelmezési nyersanyagköltség+ÁFA+rezsi költség egy ellátott napi összege. Ez a 640 Ft.  
 
Dr. Bacsárdi József: a konyha alapító okiratában benne van, hogy főzhet kívülre is.  
 
Bárányos József: a kérdés jogos. Le kell-e szabályozni azt, hogy egy ilyen esetben mennyiért 
főz a konyha, vagy ez egyszerűen egyedi megállapodás a konyhavezető és az étkezést 
megrendelő között. Ez lenne a legjobb, hiszen azért vannak a vezetők, hogy saját 
hatáskörükben dönthessenek. Nyilvánvalóan ennél olcsóbban nem tudja előállítani az ételt.  
 
Dr. Hekman Tibor: egy egyedi rendezvényre történő megrendelés nyilvánvalóan 
megállapodás alapján történhet. Ez a mindenkori menüre vonatkozik.  
 
Bárányos József: gyakorlati példát mond. Itt van egy külföldi delegáció és rendelnek a 
konyháról 20 menüt. Ezt milyen áron kapja?  
 
Dr. Hekman Tibor: 640 Ft.  
 
Ivanics Imréné: akkor viszont nem kellene beletenni, hogy az intézmények dolgozói részére.  
 
Dr. Bacsárdi József: ez egy javaslat.  
 
Dr. Révész Zoltán: a konyha vezetője nem ezt javasolta. A mellékelt anyagban szerepel.  
 
Bálint Istvánné: a polgármesternek mindenképpen le kell ülnie megbeszélni a dolgokat a 
konyhavezetővel. A 640 Ft-os étkezés kedvezményes. Azt nem lehet, hogy aki nem dolgozója 
egy intézménynek sem, több adagot visz haza. Egy kedvezményes étkezés egy személy esetén 
lehessen igénybe venni. Ezt szigorúan be kell tartani.  
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Bárányos József: a 640 Ft-os menü nem kedvezményes.  
 
Bálint Istvánné: kedvezményes! Bárhová máshová elmegy enni Bicskén 1.000 Ft alatt nem 
tud megebédelni.  
 
Bárányos József: a 640 Ft-ból egy dolog hiányzik! A profit.  
 
Bálint Istvánné: haszna nincs ugyan a konyhának, de mínuszba ne termeljen.  
 
Dr. Hekman Tibor: van egy jogszabály, mely a közétkeztetések esetében a haszon %-át is 
meghatározza. Biztos, hogy ez is benne van.  
 
Bálint Istvánné: a 640 Ft tavaly is 640 Ft volt.  
 
Dr. Révész Zoltán: nem volt megállapítva.  
 
Bálint Istvánné: a 640 Ft-ba belefér a kedvezményes étkezés is?  
 
Ivanics Imréné: Turán Krisztina számolta ki.  
 
Bárányos József: nem volt infláció. Mitől ne férne bele? A benzinköltségek csökkentek, a 
hús ÁFA-ja csökkeni fog. Ez egy idei évre szóló tervezet. Ezeket a tényezőket figyelembe 
véve a 640 Ft nem lehet rossz.  
 
Bálint Istvánné: vagy fél év múlva vizsgálják felül.  
 
Ivanics Imréné: az anyagban szerepel, hogy 316 Ft a nyersanyagköltség, 27 % az ÁFA és 60 
% a rezsiköltség. Így jön ki a 640 Ft. Lehet nem ártana egy mondatot a határozat után írni, 
hogy az ettől eltérő egyéb megrendelések esetében a konyhafőnök egyedi árajánlat alapján 
adja a megrendelt ételt.  
 
Bárányos József: ha bemegy valaki és vásárol egy adagot a konyhán, akkor ő is 640 Ft-ot 
fizet.  
 
Ivanics Imréné: nem ért egyet. Benne van, hogy az önkormányzati intézmények dolgozói 
részére.  
 
Bárányos József: de nincs másik ár.  
 
Döme Lászlóné: azért kellene meghatározni a másik árat. Mi történik abban az esetben, ha 
külső vendéget szolgálnak ki. Nemcsak az eseti megrendelésről beszél. A menüről beszél. 
Amikor még vállalkozó bérelte a konyhát, az meghatározott egy árat és azon az áron szolgálta 
ki a külsősöket. Azzal plusz munka van. Azt nem lehet 640 Ft-ért adni.  
 
Bárányos József: tárgya-e ennek az előterjesztésnek, hogy egy ilyen módosító javaslatot 
tegyenek?  
 
Dr. Révész Zoltán: a testület javaslatot tehet, a díjakat a konyha állapítja meg.  
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Bálint Istvánné: jelenleg arról beszélnek, hogy kinek adnak kedvezményes étkezést, de nem 
határozzák meg azt, hogy aki nem tartozik ebbe a körbe bele, az mennyiért kapja. A 
konyhavezetőtől nem érkezett másik ár ezzel kapcsolatban. Valamit kellene lépni.  
 
Ivanics Imréné: legyen 640 Ft az ár, de az ettől eltérő megrendelés esetén kérjenek a konyha 
vezetőtől árkalkulációt.  
 
Bárányos József: a konyha vezetője tegyen javaslatot a nem állami és önkormányzati 
intézményekkel munkaviszonyban állóknak a kedvezményes étkeztetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán: a 640 Ft a konyhavezető leírása alapján erről szól.  
 
Ivanics Imréné: ez az önkormányzati intézményekben dolgozókra vonatkozik, de az ettől 
eltérő megrendelés eseteire tegyen javaslatot a konyha vezetője.  
 
Dr. Révész Zoltán: most fognak indítani közbeszerzést egy dietetikus által összeállított éves 
nyersanyagnorma alapján. Ebben az szerepel, hogy bizonyos korcsoportoknak milyen 
energiatartalommal, milyen sótartalommal, hogyan kell étrendeket összeállítani. A 
mozgásteret jogszabály állapítja meg. Azt, hogy most valaki bemegy az utcáról és azt mondja, 
hogy szeretne megrendelni x mennyiségben, x minőségben ételt, akkor az árat nem fogja 
tudni most megmondani a konyhavezető.  
 
Bálint Istvánné: nem egy alacart konyháról van szó. Ez közétkeztetést biztosító konyha.  
 
Bárányos József: azzal foglalkozzanak, hogy tesznek-e különbséget a között, hogy 
önkormányzati vagy állami fenntartású intézmény dolgozója vásárolja a menüt, vagy „Karcsi 
bácsi” vásárolja a menüt, aki egy nyugdíjas. Tesznek-e különbséget? Ez a kérdés.  
 
Ivanics Imréné: a határozat alapján külsős nem tud vásárolni.  
 
Bárányos József: ez nem tiltja, hogy a külsős is ennyiért kapja.  
 
Bálint Istvánné: arra kérnek egy javaslatot, hogy mások mennyiért kapják.  
 
Bárányos József: a határozati javaslat B része szóljon arról, hogy kérnek a konyhavezetőtől 
egy javaslatot arra, hogy aki ebbe a körbe nem tartozik bele, az mennyiért veheti igénybe a 
menüt.  
 
Dr. Révész Zoltán: A kedvezményes dolgozói ebéd és a vendég ebéd étkezési térítési díjának 
mértékéről adott tájékoztatást a konyha vezetője. A nevelési-oktatási intézményekben 
fizetendő kedvezményes dolgozói ebéd térítési díj alapja az élelmezési nyersanyag-költség 
(áfával növelt) egy ellátottra jutó napi összege: napi nyersanyag-költség: 252 Ft + 27 % ÁFA, 
összesen 320 Ft. A Bicske Városi Konyháról rendelt vendég ebéd térítési díj alapja az 
élelmezési nyersanyag-költség+ÁFA+rezsi költség egy ellátottra jutó napi összege. Napi 
nyersanyag-költség: 315 Ft +27 % ÁFA + 60 % rezsi költség, összesen 640 Ft.  
 
Ivanics Imréné: elnézést kér, nem voltak elég pontosak. Az intézményeké 320 Ft, a 
vendégeké 640 Ft.  
 
Bárányos József: akkor ők miért 640 Ft-ot fizetnek?  
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Bálint Istvánné: a határozati javaslatban 640 Ft szerepel.  
 
Ivanics Imréné: a határozati javaslat nem jó. Legyen az intézményeké 320 Ft, a vendégeké 
640 Ft.  
 
Bárányos József: a 320 Ft úgy jön ki, hogy az 5.000 Ft-os kedvezményt leveszik belőle.  
 
Dr. Hekman Tibor: erről van szó. Ez a juttatás adóköteles juttatás. Ez viszont az 
adóbevallásában nem szerepelt.  
 
Megérkezett az ülésre Pálffy Károly.  
 
Ivanics Imréné: ha ezt így fogadják el, akkor nincs szó kedvezményről. Akkor ez nem érinti 
az adót. Ha elfogadják a 320 Ft-ot és a 640 Ft-ot, akkor rendben van?  
 
Dr. Hekman Tibor: 320 Ft úgy, hogy az 5.000 Ft hozzá van számolva.  
 
Ivanics Imréné: az nincs leírva.  
 
Dr. Révész Zoltán kéri, vegyék le a napirendről az előterjesztést.  
 
Ivanics Imréné: probléma van azzal, ha ezt a két összeget fogadják el.  
 
Dr. Hekman Tibor: adózási probléma van vele. Erre az előterjesztésben kitért.  
 
Dr. Révész Zoltán: azért javasolta a levételt, hogy újra egyeztessenek az előterjesztővel.  
 
Bárányos József: azt szeretné, ha legalább a bicskei dolgozók valamilyen módon megkapnák 
a kedvezményt.  
 
Bálint Istvánné: tisztában van vele, hogy nem az előterjesztés tárgyáról beszélnek. 
 
Bárányos József: a határozatot elfogadhatónak tartja.  
 
Bálint Istvánné szeretne egy árajánlatot látni, ha az nem 640 Ft. Egy személy egy 640 Ft-os 
étkezést vehessen igénybe. A kedvezményt egy személynek adják.  
 
Bárányos József: a határozatban szerepel, hogy munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban 
dolgozó részére jár a kedvezményes étkezés. Ha nem közszolgálati dolgozó a családtag, arra 
nem vonatkozik.  
 
Döme Lászlóné: 315 Ft+ÁFA+60% rezsi díj, így ez nem jó. A végösszegből kell az ÁFA-t 
befizetni. Először a 315 Ft+ 60% rezsi díj és utána kerüljön kiszámításra az ÁFA összeg, mert 
30 Ft így a különbség. Az ÁFA összeget be kell fizetni.  
 
Dr. Révész Zoltán: ismét kéri, vegye le a bizottság az előterjesztést a napirendről.  
 
Bárányos József: egy újabb kérdés merült fel. Javasolja, vegye le a bizottság a napirendről az 
előterjesztést. Három dilemma merült fel. A határozati javaslat arról szól, hogy az 
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önkormányzati intézményben lévő dolgozók 640 Ft-ért kapjanak egy ebédet. Ez így rendben 
van. Ez egy önköltségi ár, amit a konyha vezetője kidolgozott. Az első dilemma: 
ugyanennyiért kapjon-e ebédet az önkormányzati dolgozó férje is, felesége is. Most 
gyakorlatilag, ha valaki rendel vendégebédet, ugyanennyiért kapja. Ezt a határozati javaslat 
nem tisztázza. A második dilemma: a konyhavezető levelében úgy történt a kalkuláció, hogy a 
nyersanyagra tette rá a 27% ÁFA összeget, plusz a 60% rezsiköltséget. Döme Lászlóné ezzel 
kapcsolatban elmondta, hogy az ÁFA összegét a végén kellene számolni, mivel így 30 Ft a 
különbség. A harmadik dilemma az a bizonyos 5.000 Ft. A konyhavezető levelében szerepel a 
320 Ft-os kedvezményes dolgozói ebéd, ami a határozati javaslatban nem szerepel. Ez 
hallgatólagosan akkor létező összeg, ha ezek az önkormányzati dolgozók megkapják az 5.000 
Ft-os meleg étel támogatást az önkormányzattól, ami még nem tisztázott.  
 
Pálffy Károly: egy átfogó kalkulációt szeretne kérni a konyhától minden tekintetben. Lát 
ellentmondásokat, ahogyan a bizottság is lát. Tegnap kérte, hogy indítsák meg a vizsgálatot.  
 
Bárányos József: dr. Révész Zoltán kérte, hogy vegye le napirendről a bizottság. El tudja ezt 
fogadni Pálffy Károly? 
 
Pálffy Károly: el tudja fogadni. A képviselő-testület elé sem kerül a napirend.  
 
Bárányos József: a bizottság úgy látja, hogy ebben a kérdésben nem tud döntést hozni, 
leveszi a napirendről az előterjesztést.  
 
A Gazdálkodási Bizottság leveszi napirendjéről a felnőtt étkezés térítési díjáról szóló 
előterjesztést.   
 
 
7. Napirend 
Baptista Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: levelet kaptak a Baptista Szeretetszolgálattól, hogy a bérlő személye az 
Országos Szociális Intézményfenntartó Központ lenne. Ez ugyanúgy az egyház intézménye. 
Ehhez kéri a hozzájárulást.  
 
Bárányos József: van-e érdemi változás.  
 
Pálffy Károly: érdemi változás nincs.  
 
Bárányos József: kérdés, hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a Baptista 
Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosítását támogatja, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  
 
 

8/2016. (I.20.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Baptista 
Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról szóló határozatot.  
 
 
8. Napirend 
A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  
 
Bárányos József: átadja a szót dr. Révész Zoltánnak.  
 
Dr. Révész Zoltán: az új egészségügyi alapellátási törvénynek megfelelően átdolgozásra 
került a vonatkozó helyi rendelet. Ezen túlmenően számos pontosítást kellett végrehajtani a 
körzetlistán, hiszen olyan megfogalmazások voltak benne, mint például a hídig, hídon túl, ami 
nem nyújtanak egzakt számokat az OEP-nek a finanszírozások meghatározása szempontjából. 
Több fordulós megvitatásról van szó.  
 
Bárányos József: a háziorvosok, gyermekorvosok látták a módosítást? 
 
Dr. Révész Zoltán: kötelezően meg kell küldeni nekik is az anyagot.  
 
Pálffy Károly: abszolút módosításokról van szó. Pontosan házszám alapján határozták meg a 
körzeteket.  
 
Dr. Révész Zoltán: márciusig kell leadni az OEP-nek a körzetekhez tartozó létszám adatokat. 
Igyekeztek összerakni a körzeteket, hogy a finanszírozáskor senkit se érjen hátrány.  
 
Bárányos József: hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a háziorvosi körzetek 
meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet véleményezési eljárás lefolytatásra alkalmasnak 
tartja, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
  
Az elfogadott döntés:  

9/2016. (I.20.) Gazdálkodási Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A háziorvosi körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
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A Gazdálkodási Bizottság javasolja, hogy a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 
rendelet-tervezetet a képviselő-testület véleményezési eljárás lefolytatásra minősítse 
alkalmasnak.  
 
9. Napirend 
Képviselői bejelentések 
 
Bárányos József: a 2016-os hulladéknaptár kerüljön fel a honlapra. A honlapra szintén 
kerüljön fel a szemétszállítási díjakkal kapcsolatos nyilatkozat, amit az egyedülállók 
kitölthetnek. 
 
Ivanics Imréné: javasolja, hogy az adómentességgel kapcsolatos kérelem – 70. életévet 
betöltve - is kerüljön fel a honlapra.  
 
Bárányos József: nagyon sok elavult jogszabály van fent a honlapon. Kéri, hogy az aktuális 
jogszabályok legyenek fent. Folyamatosan kerüljenek aktualizálásra a jogszabályok.  
 
Pálffy Károly: próbálták meg úgy kiszűrni a jogszabályi módosulásokat, hogy közvetlenül a 
nemzeti jogszabálytárra irányítják át a látogatókat.  
 
 
 
Bárányos József: megköszöni a részvételt és a bizottság nyílt ülését 11.30 órakor bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 

 
       Bárányos József               Ivanics Imréné 
a Gazdálkodási Bizottság elnöke    jegyzőkönyv-hitelesítő 
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