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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. február 17. 900 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag: 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor ügyintéző 

 

 

Bárányos József: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel 

határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőre Varga Györgyné személyében. Kéri 

a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét támogatja, jelezze.  

 

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

 

18/2016. (II.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. február 17-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról 
A Gazdálkodási Bizottság Varga Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  

 

 

Bárányos József: felvételre javasolja a napirendek közé a RotaTeq vírus vakcina 

megrendeléséről szóló előterjesztést. Kéri a bizottság tagjait, aki az így kiegészített napirendet 

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  
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Az elfogadott döntés:  

 

19/2016. (II.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. február 17-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadta az alábbi napirendet:  

 

 

1) 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

2) A Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

3) Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2015. évben nyújtott anyagi 

támogatásról  
Előterjesztő: polgármester 

 

5) A RotaTeq vírus vakcina megrendeléséről  

Előterjesztő: polgármester 

6) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

1. Napirend 

2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán: javaslatot tettek az idén is arra, hogy amikor az ügyfélforgalom lecsökken, 

a polgármesteri hivatal dolgozói számára igazgatási szünetet rendeljenek el. Az igazgatási 

szünettel tudják biztosítani azt, hogy a hivatal dolgozói minimálisan ki tudják venni a 

szabadságaikat. A javaslat szerint augusztus első hetében és az év utolsó hetében lenne 

igazgatási szünet. Ez összesen 9 napot érintene. Kéri a jóváhagyást.  

 

Bárányos József: kérdés, hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a 

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:  
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20/2016. (II.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 2016. évi igazgatási 

szünet elrendeléséről szóló határozatot.  

 

 

2. Napirend 

A Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán: korábban már tárgyalta a bizottság, illetve a képviselő-testület azt, hogy 

Magyarország Kormányától 300 millió forint támogatást kapott Bicske Város Önkormányzata. 

A képviselő-testület által jóváhagyott felosztás szerint ennek egyik része a nem messze lévő 

épületnek, saroknak a rendbetételét jelentené. Ehhez szükséges a HESZ módosítása. A HESZ 

módosítás az idei évben a régi szabályozás szerint lefolytatható. Beszéltek erről korábban. 

Elvileg 2015. december 31-ig lehetett módosítani a HESZ-t a régi szabályozás szerint. Ezt 

decemberben kitolták egy évvel. Ezzel a lehetőséggel élve idén ezt a módosítást, csak ezt az 

egyet elindítanák és le is tudnák folytatni annak érdekében, hogy a Kormánytól kapott 

támogatás az önkormányzat által megjelölt célra felhasználható legyen. Három ajánlatot 

bekértek. A három ajánlat közül a Planner T Kft. ajánlata tűnik a legkedvezőbbnek annál is 

inkább, mert évek óta foglalkoznak a bicskei településrendezési eszközök elkészítésével. Ennek 

megfelelően javasolja elfogadásra a szerződést. 1.841.500 Ft-ot jelent bruttó összegben.  

 

Bárányos József: ilyen drága? Csak egy részletet kell módosítani.  

 

Dr. Révész Zoltán: a tervező szerint kb. 5 hónapos munkáról van szó. Most megteremtik annak 

a lehetőségét, hogy a szabályozási tervben, a beépített szöveg szabályzatban ez olyan funkciójú 

besorolást kapjon, amit az önkormányzat szeretne.  

 

Bárányos József: kérdés, hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a 

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:  
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21/2016. (II.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

Tárgy: a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő kérdésekről 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Helyi Építési Szabályzat módosításával 

összefüggő kérdésekről szóló határozatot.  

 

 

3. Napirend 

Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: az elszámolás ellenőrzése során megállapításra került, hogy a támogatási 

összegével határidőben elszámolt, az elszámolás megfelel a szerződésben foglaltaknak. Kérdés, 

hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a Rákóczi Szövetség részére nyújtott 

támogatás elszámolását 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:  

 

22/2016. (II.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Rákóczi Szövetség 

részére nyújtott támogatás elszámolását.  

 

 

4. Napirend 

Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2015. évben nyújtott anyagi 

támogatásról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán: a pénzügyi iroda megvizsgálta és elfogadásra javasolja a Fejér Megyei 

Rendőr-főkapitányságnak 2015. évben nyújtott anyagi támogatásáról szóló beszámolót.  

 

Bárányos József: kérdés, hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a Fejér Megyei 

Rendőr-főkapitányságnak 2015. évben nyújtott anyagi támogatásáról szóló beszámolót 

elfogadja, jelezze.   

 

Több hozzászólás nem volt.  
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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: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

23/2016. (II.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2015. évben nyújtott anyagi 

támogatásról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2015. 

évben nyújtott anyagi támogatásról szóló beszámolóját. 

 

 

5. Napirend 

A RotaTeq vírus vakcina megrendeléséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán: az önkormányzat támogatná a Rota vírus elleni vakcina beadását az érintett 

korosztály számára úgy, hogy a három oltásból kettőt megfinanszírozna, amennyiben ezt a 

szülő vállalja. Ennek megfelelően ajánlatokat kértek be. A három felkérésből két ajánlat 

érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot adóval javasolja a szerződést megkötni. Kéri a bizottság 

jóváhagyását.  

 

Bárányos József: a határozati javaslat tartalmazza-e azt, hogy a második és a harmadik oltást 

finanszírozza az önkormányzat?  

 

Dr. Révész Zoltán: ezt a szerződés tartalmazza.  

 

Bárányos József: az előterjesztés a pneumokokkuszról nem szól? 

 

Bálint Istvánné: ez csak a Rota vírusról szól. Azért volt fontos elsődlegesen a Rota vírusról az 

anyagot tárgyalni, mivel három hónapos korban az első oltást be kell adni. Az idei 

költségvetésre terveztek. Az idén született gyermekekre vonatkozik a védőoltás. Ez átlagosan 

Bicskén 80 gyermeket érint. Nem biztos, hogy mind a 80 gyermek szülője beadatja az oltást. 

Márciustól indulni kell az első védőoltásnak.  

 

Bárányos József: honnan fogják tudni a szülők ezt a lehetőséget?  

 

Bálint Istvánné: a védőnőktől. Amikor a baba megszületik, akkor kapnak egy köszöntő levelet 

és ebben fog szerepelni tájékoztatásul az oltási lehetőség.  

 

Bárányos József: kérdés, hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a 

határozati javaslatot, 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:  

 

24/2016. (II.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: a RotaTeq vírusvakcina megrendeléséről 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a RotaTeq vírus vakcina megrendeléséről szóló 

határozatot.  

 

 

6. Képviselői bejelentések 

 

Bejelentések nem történtek.  

 

 

Bárányos József: megköszöni a részvételt és a bizottság nyílt ülését 915 órakor bezárja.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

       Bárányos József           Varga Györgyné 

a Gazdálkodási Bizottság elnöke    jegyzőkönyv-hitelesítő 


