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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. március 23. 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. Bacsárdi József aljegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezető 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgató 

Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ mb. igazgató 

Teszár Tamás ügyvezető Zöld Bicske Nonprofit Kft.  

 

 

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

határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőre Döme Lászlóné személyében. Kéri a 

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

 

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

 

30/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. március 23-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság Döme Lászlónét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  

 

 

Bárányos József: A közterületen elhagyott hulladékról szóló szerződésről című előterjesztést 

javasolja először tárgyalni. Kéri a bizottság tagjait, aki a napirendet 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: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

31/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. március 23-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

1) A közterületen elhagyott hulladékról szóló szerződésről  
Előterjesztő: polgármester 

 

2) A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

3) A háziorvosok részére nyújtandó kedvezményekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

4) A könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

5) A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás vagyonának felosztásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

6) Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

7) Tájékoztatás az ebrendészeti telep áthelyezéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

8) A 2016. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

9) A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

10) A 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

11) Tájékoztató a roma referens munkájáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

12) Bejelentések 
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1. Napirend 

A közterületen elhagyott hulladékról szóló szerződésről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: még decemberben a rendelet tervezet tárgyalásakor volt szó arról, hogy 

szeretne a képviselő-testület közterületi hulladékokról szóló szerződést kötni a Zöld Bicske 

Nonprofit Kft-vel. A vonatkozó szerződés tervezete megérkezett, mely bekerült a bizottság elé.  

 

Bárányos József: felkéri Teszár Tamást egy rövid összefoglalóra.  

 

Teszár Tamás: a hulladéktörvény meghatározza a közszolgáltatás tartalmát és ebbe 

feltételesen kerül be a közterületen elhagyott illegális hulladék, amennyiben a közszolgáltatóval 

kötött szerződésbe ezt beveszik. Ez jelenleg bekerült. A keret megállapodás tervezetét 

megküldte, amibe szabályozásra került a beérkező e-mailek alapján történő konténer 

kiszállítása. Ezt a konténert a BGSZ, illetve a közfoglalkoztatottak segítségével megpakolják 

és cserélgetik. Csak az ártalmatlanítás díja, míg Várpalotára elkerül a hulladék, az kerül 

költségbe. A keretszerződés alapján mindig lehet rendelni, nem kell külön megállapodást kötni.  

 

Bárányos József: a 3-as pont felől érdeklődik. A Tatabányán történő ártalmatlanításra gondol.  

 

Teszár Tamás: a tatabányai még nem indult el. A próbaüzem óta áll az üzem. Július 1-től 

tervezik beindítani. A válogató mű csak kommunális hulladékot tud fogadni. Az építési 

hulladékot továbbra is nagy valószínűséggel Várpalotára viszik.  

 

Bárányos József: kéri a kérdéseket, észrevételeket.  

 

Ivanics Imréné: érdeklődik, hogy eleve kint lenne a konténer, vagy amikor összegyűlik, a 

szemét akkor viszik ki?  

 

Teszár Tamás: ahol megtalálják az illegális szemetet, oda kiviszik a konténert. Amikor 

megrakták, azután fogják elszállítani a konténert. Ha kell másik, akkor visznek üres konténert.  

 

Ivanics Imréné: a 7-es pontban található autógumival kapcsolatban kérdezi, hogy azzal mi 

lesz.  

 

Teszár Tamás: erre nincs engedélyük. Aki odatette, és ha a környezetre, emberi egészségre, 

állati egészségre, talajvízre vagy vízre veszélyt jelent, amit kirakott, akkor valósít meg 

bűncselekményt. Erre nincs engedély. Az építési törmelékre van engedély, csak azt külön kell 

elvinni. Arra a másik szerződés vonatkozik, melyet már tavaly megkötöttek.  

 

Ivanics Imréné: mit javasol, mit tegyenek azzal a szeméttel, amit nem szállíthatnak el?  

 

Teszár Tamás: tavaly találtak olyan céget, aki jogosult volt a veszélyes hulladék elszállítására.  

 

Ivanics Imréné: tavaly beszéltek arról, hogy lesz egy országos közműszolgáltató és az vesz át 

bizonyos szerepeket. Ezzel kapcsolatban mire számíthatnak? Ez mennyire oldja meg a 

zártkertek, illetve a külterületek szemétszállítását? Azt szeretné, ha azokon a területeken is 

megoldódna a rendszeres szemétszállítás. Ezzel kapcsolatban tud-e valamit mondani?   
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Teszár Tamás: az állam új szereplőként kerül be a rendszerbe. A használók eddig is voltak. Az 

önkormányzat feladata a közszolgáltatás biztosítása a településen. Ennek a feladatának úgy tesz 

eleget, hogy rendeletet alkot és kiválasztja a közszolgáltatót. A közszolgáltató végezheti a 

tevékenységet. Eddig ez a három szereplő volt. Most megjelenik az állam Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. néven. Az állam törekszik arra, hogy 

azok az ügyfelek, akik nem kötnek szerződést kössön szerződést a számlázás érdekében. A 

rezsicsökkentés: 2012-es árak alatt vannak. A szolgáltatás értéke ezzel szemben jelentősen 

megnőtt. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. fog számlázni az 

összes közszolgáltatást igénybevevő ügyfélnek. Az első negyedéves csekkeket fogják még 

kiszámlázni. Ezután az említett cég fog számlázni. Az első számlázás után összevetik a 

népesség nyilvántartó adataival. Itt említi a szőlőhegyi ingatlan tulajdonosokat. Ezután lesz 

feladat a szerződés megkötése azokkal az ügyfelekkel, akiknek még nincs szerződése. 

Amennyiben ez nem fog megtörténni a következő számlázásig, akkor a cég nem kapja meg az 

államtól a támogatást. Az ígéret arról szól, hogy figyelembe fogják venni a kormányrendeletnek 

azokat a szabályait, melyek előírják, hogy a közszolgáltatási díjban milyen költségelemeknek 

kell megjelenni. Nem annyit fognak kapni, mint most, hanem jóval többet. Ha minden jól 

működik, akkor ez egy jól működő rendszer is lehet. A vagyonkezelés és a koordináció is 

feladata a Zrt-nek.145 ezer tonnányi kapacitásra van 85 ezer tonnányi hulladékra jelenleg. A 

Kormány, az állam azt mondja, hogy nem lehet, hogy többszörös kapacitások keletkezzenek 

csak azért, mert az önkormányzatok barátkoznak, vagy nem barátkoznak egymással. Terület 

szerinti hovatartozás lesz annak érdekében, hogy a kapacitás lekötött legyen. Optimalizálni 

próbálják a közszolgáltatás ellátására szolgáló vagyont. Még egy feladatot vállalhat mégpedig, 

ha az önkormányzat vagy a társulás úgy dönt, hogy a vagyonelemet vagyonkezelésbe adja, 

akkor ennek a Zrt-nek lesz a feladata lesz a pótlási költség előteremtése is.  

 

Ivanics Imréné: ha jól érti szeptemberre meg kell, hogy történjen a zártkertekben is a 

szemétszállítás.  

 

Teszár Tamás: azt nem tudja pontosan megmondani, hogyan lehet megoldani a zártkertből 

történő szemétszállítást. A gyűjtőautóknak megközelíthetetlen terület esetén a 

közszolgáltatónak biztosítania kell egy konténert, amit a lakók és az autó is meg tud közelíteni. 

Ez lenne a megoldás, de azt is tudják, hogyha valahová konténer kerül, azonnal telepakolják.  

 

Ivanics Imréné: bízik abban, ha lesz lehetőség letenni a szemetet, talán akkor az illegális 

szemétlerakók is megszűnnek.  

 

Teszár Tamás: a módszer szerint konténert kell lerakni a gyűjtőautó által jól megközelíthető 

helyre. A megoldás lehetne olyan gyűjtőautó beszerzése, mely kicsi helyre is be tud menni.  

 

Bárányos József: a keretszerződésből mikor lesz valós szerződés? Mikor rendelik a konténert? 

 

Dr. Bacsárdi József: akkor rendelik a konténert, amikor szükséges.  

 

Bárányos József: szeméthalmokkal van körbevéve egész Bicske. Folyamatos lesz a 

megrendelés.  

 

Ivanics Imréné: javasolja, hogy a cég és az önkormányzat két embere járja körül, hogy milyen 

területeket kell felszámolni. Erre muszáj pénzt áldozni.  
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Teszár Tamás: e-mailes, telefonos jelzés alapján indulna a folyamat. Lehet az az első lépés, 

hogy végigmennek a területen és felmérik, hová kell a konténer.  

 

Bálint Istvánné: a hivatalban legyen kijelölve egy személy, aki a bejelentést követően kezeli 

az ügyet. A hivatal egy dolgozója és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. egy dolgozója végigjárják, 

felmérik azt, hogy milyen eszközökre van szükség és az alapján az önkormányzat megrendeli 

a konténert. A további lépésként vadkamerát kell elhelyezni a szeméttelepek felszámolása 

érdekében.  

 

Döme Lászlóné: a veszélyes hulladékok esetében mennyire oldható meg az elszállítás.  

 

Teszár Tamás: ha veszélyes hulladékot találnak, azt el kell különíteniük és azt arra feljogosított 

cégnek adják át. A veszélyes hulladékot májusban fogják gyűjteni.  

 

Bárányos József: a határozati javaslatot javasolja kiegészíteni azzal, hogy adjanak egy 

határidőt – április 1. – az azonnali felszámolás kezdésének. Április 1-től új hatállyal kötessen 

meg a tényleges szerződés és kezdődjön meg az azonnali felszámolása a szemétlerakó 

helyeknek. Ezzel párhuzamosan ezekre a helyekre kerüljön kirakásra a vadkamera. Jelenleg 4 

vadkamera van. Javasolja 10 vadkamera beszerzését. Plusz 10 db vadkamera vásárlására tesz 

javaslatot. Dr. Bacsárdi József jelöljön ki egy személyt április 1-től, akinek Bicske lakossága 

tudja jelezni az illegális szemétlerakásokat, a kellő intézkedések megtételének érdekében. Az 

elérhetőség kerüljön fel a honlapra. Előre nem javasolja a konténerek kirakását.  

 

Ivanics Imréné: április 30-án lesz a Te Szedd akció. 500 zsákot igényeltek.  

 

Bálint Istvánné: a zsákot az akciókor adják ki. Történjen meg a felmérés. Egy lerakatot 

meghagynak a Te Szedd-re a többit el kell kezdeni felszámolni.  

 

Teszár Tamás: a kupacot géppel fel lehet szedni. A többi szemétre van a zsák.  

 

Bálint Istvánné: április 1-jével kezdjék el felszámolni a szemétlerakatokat, de előtte történjen 

egy felmérés.  

  

Ivanics Imréné: a nagy kupacokat el kellene vinni és a TeSzedd gyűjtésre is lesz még ott 

szemét.  

 

Bárányos József: nem javasolja előre kirakni a konténereket.  

 

Bálint Istvánné: azonnal el kell vinni a konténereket, amint azt telerakták.  

 

Bárányos József: áthidaló megoldást jelenthet a dűlőkben, hogy például minden hónap első 

hétvégéjén reggel ki lesz rakva egy konténer és kedd este el lesz szállítva.  

 

Bálint Istvánné: oda nem a dűlőn lakók pakolják be a szemetet.  

 

Ivanics Imréné: várják meg azt, hogyan körvonalazódik a megállapodás.  

 

Teszár Tamás: megnézik, hogy a népesség nyilvántartás szerint hol vélelmezhető, hogy az 

ingatlant használják. Kiküldi az állam a Zöld Bicske Nonprofit Kft-nek a listát. Ez lehet 5-6 

ezer cím is. Az ez alapján rögzített ingatlanok adatait megküldi a koordináló szerv a 
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szolgáltatónak. Az értesítés kézhezvételétől 8 napon belül kell korrigálni a listát a 

szolgáltatónak. Innentől kérdésessé válik, hogyha az állam adja meg, hogy mi a közszolgáltatás 

tartalma és az állam fizeti ki a cégeknek, mi alapján lesz közbeszerzés? A közbeszerzés az 

alapján lesz, hogy az önkormányzat milyen többletszolgáltatásokat vár el az államin kívül és 

ezért ki, mekkora ellenértéket kér. Tehát az állami díj nem szerepelhet értékelési szempontilag 

bármelyik szolgáltató is csinálja. Azon felül a plusz szolgáltatásokon lehet alkudozni. A 141 

közszolgáltatóból 40-50 marad meg októberre. Egy megfelelőségi véleményt fognak erre 

kibocsátani, aki megkapja, az marad, aki nem, az nem marad.  

 

Döme Lászlóné: az Összefogás Bicskéért Egyesületnek van két táblája, aminek visszatartó 

ereje van. Ahol a táblák kint vannak, valamennyire megszűnt a szemétlerakás. Gyakorlati 

segítséget ajánl.  

 

Bárányos József: Mányon a mezőőr járja a települést a kutyák összeírásával kapcsolatban.  

 

Bálint Istvánné: előterjesztés készül ezzel kapcsolatban. Beszélt a mányi polgármesterrel ezzel 

kapcsolatban.  

 

Bárányos József kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott kiegészítésekkel 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:  

 

32/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A közterületen elhagyott hulladékról szóló szerződésről  
 

A Gazdálkodási Bizottság javasolja a közterületen elhagyott hulladékról szóló szerződésről 

szóló határozati javaslatot azzal, hogy 

1. április 1-től kezdődjön meg az illegális szemétlerakók felszámolása, 

2. legalább 10 vadkamera kerüljön kihelyezésre a szemétlerakással érintett 

területeken, 

3. kerüljön kijelölésre és Bicske város honlapján feltüntetésre olyan személy, 

akihez be lehet jelenteni az illegális közterületi hulladékot. 
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2. Napirend 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Bacsárdi József aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: a rendelet már volt a bizottság előtt. A Kormányhivatal kérésének 

megfelelően kiegészítésre került a rendelet a lakásbérleti díjak összegével. Minimális 

változások, pontosítások vannak a rendeletben. Érdemben a rendelet nem változott február óta.  

 

Bárányos József: tartalmazza-e a szerződés, hogy a kaukciót nem lehet levonni és csak a végén 

a szerződés megszűnésekor lehet elszámolni vele.  

 

Dr. Bacsárdi József: benne van a rendeletben. Eddig más gyakorlat volt.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja 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:  

 

33/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

rendelet-tervezetet.  

 

 

3. Napirend 

A háziorvosok részére nyújtandó kedvezményekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Bacsárdi József aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: az orvosok részéről érkezett a megkeresés, mely alapján iparűzési 

adókedvezményt szeretnének kérni. A és B jelű határozati javaslat szerepel az előterjesztésben. 

Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy érdemes kedvezményt adni az orvosoknak, akkor erre 

a megfelelő előterjesztést a hivatal elkészíti. Az előterjesztés tartalmazza, hogy jelenleg milyen 

támogatásban részesül az egészségügy Bicskén.  

 

Bálint Istvánné: az Egészségügyi Központban készült egy kimutatás, mely alapján térít az 

önkormányzat az Egészségügyi Központ felé. Ez kiszámlázásra került az önkormányzat 

részére. 10 orvosi rendelő érintett a kérdésben.  
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Dr. Bacsárdi József: plusz 45 ezer forintot fizetnek a fogorvosoknak. Az Egészségügyi 

Központban az orvosok ingyenesen használják a rendelőt. Ha adómentességet adna az 

önkormányzat az orvosoknak, akkor ez 1,8 millió forintos adóbevétel csökkenést jelentene éves 

szinten.  

 

Bárányos József: ha az orvosok bevétele valamennyi összeget elér, akkor nem vehetik igénybe 

a kedvezményt. Hogy van ez? Hány háziorvos érintett?  

 

Dr. Bacsárdi József: kettő 

 

Bárányos József: ezt a fajta kedvezményt egységesen nem is tudnák adni, hiszen van, aki 

igénybe tudja venni, és van, aki nem.  

 

Dr. Bacsárdi József: így van.  

 

Bárányos József: nemcsak a rezsiköltségekkel támogatják az orvosokat, hanem ingyenesen 

használják a rendelő helyiségeket is.  

 

Ivanics Imréné: maradjanak a régi támogatási formánál, azt mindenki egyenlő arányban 

igénybe tudja venni. Nem javasolja, hogy még további kedvezményt adjanak.  

 

Bárányos József: a bizottságnak olyan véleményt kellene megfogalmaznia, melyben szerepel, 

hogy az önkormányzat jelen finanszírozási helyzete nem teszi lehetővé még egy támogatás 

megadását, jelen pillanatban a támogatás fedezi a teljes rendelő bérleti díjat, fedezi a rendelők 

közüzemi költségeit. Viszont adják meg azt a választási lehetőséget, hogy amennyiben ők úgy 

gondolják, akkor e helyett folytathatnak tárgyalásokat arról, hogy a jövőben nem kapják 

ingyenesen a helyiségeket, nem kapják a működési költségeket viszont, ha egyetértenek vele 

lehetséges választhatják esetlegesen az adókedvezményt. De mind a két féle támogatást jelen 

állapotban Bicske Önkormányzata – számos egyéb kötelező feladata miatt – nem tudja 

finanszírozni.  

 

Bálint Istvánné: foglalkoznak az Egészségügyi Központban elhelyezkedő alapellátást nyújtó 

szolgáltatókkal. Van egy harmadik fogorvosi körzet is. Velük mi lesz?  

 

Dr. Bacsárdi József: őket is érinti a rendeletmódosítás.  

 

Bárányos József: ott nincs közüzemi díj hozzájárulás? 

 

Bálint Istvánné: nincs. 

 

Dr. Bacsárdi József: nem lehet kiemelni egy orvost és csak neki adni kedvezményt. 

Adókedvezményt csomagban tudják csak adni.  

 

Bálint Istvánné: az ingatlan tulajdonosa vegyes tulajdonos a szolgáltató kft-be. Ezt tartsák 

szem előtt.  

 

Bárányos József: nagyjából bruttó 3 millió forintot fizetnek ki évente támogatásként. Az 

adókedvezmény 1, 8 millió forint. Nem gondolja, hogy mind a kettő támogatást finanszírozni 

kellene. Ennyi erővel bármelyik bicskei vállalkozó kérheti a támogatást, aki az emberek 

szempontjából hasznos munkát végez.  
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Döme Lászlóné: a harmadik fogászati szolgáltatónak is járna a támogatás, attól függetlenül, 

hogy magántulajdonú az épület.  

 

Dr. Bacsárdi József: akkor jár, ha az önkormányzat erről döntést hoz.  

 

Bárányos József: egyetért-e a bizottság azzal, hogy úgy vélik, hogy a képviselő-testület nem 

tud még egy támogatást nyújtani, maradjon meg az eredeti támogatás. Amennyiben kérik, akkor 

folytathatnak arról tárgyalásokat, hogy egy másik támogatási forma legyen. Kéri a bizottság 

tagjait, aki támogatja 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:  

 

34/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A háziorvosok részére nyújtandó kedvezményekről  
 

A Gazdálkodási Bizottság tekintettel az önkormányzat elfogadott költségvetésére, nem 

javasolja a helyi iparűzési adómentesség vagy adókedvezmény bevezetését a helyi orvosok 

számára, mivel az önkormányzat fizeti az orvosok közüzemi díját, térítésmentesen biztosítja az 

orvosi helyiségeket. 

A bizottság álláspontja szerint, amennyiben az orvosok az adómentesség vagy adókedvezmény 

igénybevételéhez ragaszkodnak, akkor erről a későbbiek során rendeletet lehet alkotni, azonban 

ebben az esetben az önkormányzat a közüzemi díjak orvosok helyett történő megfizetését nem 

tudja vállalni.  

 

 

4. Napirend 

A könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Bacsárdi József aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: a könyvvizsgálói szerződés le fog járni. A bekért három ajánlat közül a 

legkedvezőbbet a DrTM'67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft. adta. Kéri támogatását.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja 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  
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Az elfogadott döntés:  

 

35/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság javasolja, hogy a DrTM’67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft.-t (cím: 

1147 Budapest, Fűrész utca 23. M fsz. 9.) bízza meg Bicske Város Önkormányzat 

könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2016. július 1-től 1 éves időtartamra. 

 

 

5. Napirend 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás vagyonának felosztásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Bacsárdi József aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: a VTKÖT megszűnt december 31-vel. A GVOP hálózatot a társulás 

eladta a T-Com-nak. A társulás döntött a vagyon felosztásáról. A képviselő-testületnek 

tudomásul kell vennie a társulás döntését. A GVOP pályázat benyújtásakor 18 tag volt a 

társulásban, ezért a vagyonból nekik is juttatni kell. Az eladásból származó vagyont 16 felé kell 

elosztani lakosságszám arányosan. A társulás 8 tagjának sikerült külön költségeket 

érvényesíteni. Ilyen például a szakértői, tagdíjak stb. A vagyon felosztására tett javaslatot az 

előterjesztés. Az érintett települések döntő többsége már elfogadta a felosztást, illetve Szár 

képviselő-testülete nem tárgyalta még a felosztást.  

 

Bárányos József: támogatásra javasolja a határozatot. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja 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:  

 

36/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás vagyonának felosztásáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

megszűnésével kapcsolatos elszámolásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 
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6. Napirend 

Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Bacsárdi József aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: a térítési díjak jórészt csökkentek köszönhetően az állami 

támogatásoknak. A térítési díjak felülvizsgálata megtörtént. A jogszabályok alapján kerültek 

kiszámolásra a térítési díjak.  

 

Bárányos József: mikortól lesznek ezek a díjak hatályosak?  

 

Dr. Bacsárdi József: 30 napot kell mindig számolni. El kell fogadni még Csabdinak, 

Alcsútdoboznak és Óbaroknak is a javaslatot. Az önkormányzatnak ez nem fog veszteséget 

okozni.  

 

Bárányos József: ebben a közétkeztetés is benne van? 

 

Szabó Ágnes: csak a szociális étkezés van benne. Az intézmény gyermekétkeztetése nem része 

az előterjesztésnek. A normatívát az ellátottak után kapják. A cél az, hogy minél több ellátottat 

megtartsanak. Korábban a jövedelméhez képest kellett a csökkenést megadni, most pedig az 

intézményi díjból kell. Lesz, akinek kicsit többet kell majd fizetni, de igyekeztek megoldani a 

kérdést.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja 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:  

 

37/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az intézményi térítési 

díjak felülvizsgálatáról szóló rendelet-tervezetet.  

 

 

7. Napirend 

Tájékoztatás az ebrendészeti telep áthelyezéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Bacsárdi József aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
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Dr. Bacsárdi József: jelenleg egy tájékoztatásról van szó. Bicskén sikerült egy helyszínt 

megjelölni a telephelyeként. A tájékoztatóban szerepel, hogy az ALPHAVET Kft. mennyiért 

tudná ellátni a tevékenységet és hogyan épülhetne itt meg Bicskén a telep.  

 

Bárányos József: az ALPHAVET Kft. egy olyan szolgáltató, aki csak akkor lépne be, ha nem 

épülne ebrendészeti telep Bicskén, hanem egy vállalkozási díjért vállalja.  

 

Dr. Bacsárdi József: a gyepmesteri ajánlat 10 ezer Ft/hó, 6 ezer Ft a kutyák őrzése 14 napra. 

A befogási díj kutyánként 1.400 Ft és plusz az útiköltség 115 Ft/Km. 

 

Bálint Istvánné: a helyi dolgokat nem kellene megmásítani. Szalai Zsoltot ismerik, befogja a 

kutyákat. A további szolgáltatás megvásárlását kell végiggondolni. A problémát meg kell 

oldani, de nem azon a helyen, ahol most van. Mindenképpen költségekbe fog kerülni.  

 

Ivanics Imréné: mennyibe kerülne a telep létrehozása?  

 

Dr. Bacsárdi József: ez most kerül kiszámításra.  

 

Ivanics Imréné: több ingatlan is van eladás alatt, mely megfelelne a célnak. Így nem kellene 

épületet építeni.  

 

Fábián Róbert: épületet mindenképpen kell építeni. A gyepmesteri telepekre külön jogszabály 

vonatkozik. Önkormányzati területen próbálják megoldani, lakott területen kívül.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, 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:  

 

38/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztatás az ebrendészeti telep áthelyezéséről  
 

A Gazdálkodási Bizottság az ebrendészeti telep áthelyezéséről szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 

 

 

8. Napirend 

A 2016. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: a Gazdálkodási Bizottság azért tárgyalja, mert 1 millió forinttal 

növekedne a megyenap miatt a költségkeret. A Humánerőforrások Bizottság részletesen 

tárgyalta a programot és támogatta a kért összeget.  
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Bálint Istvánné: a Gazdálkodási Bizottságot a költségvetés érinti. Azzal kapcsolatban történt 

módosítás. Volt egy sztárszakács megjelölése a programban, melyet kért kivenni. A Bicskei 

Horgászegyesület főzőversenye 200.000 Ft támogatást jelent. 6 millió forintba kerül a 

rendezvény. Ebből 4 millió forint betervezésre került a költségvetésbe, 2 millió forintot a 

Művelődési Központ- és Könyvtár nyert pályázaton. Az 1 millió forintot a Humánerőforrások 

Bizottság keretjelleggel jelölte meg.  

 

Ivanics Imréné: az 1 millió forintot miből fizetik ki?  

 

Dr. Bacsárdi József: a rendezvénykeret terhére kerül megjelölésre az összeg.  

 

Bálint Istvánné: a Bicskei Napokat Bicske Város Önkormányzata szervezi a művelődési 

központ koordinálásával. A főzőversenyt az önkormányzat rendezi évek óta. A 

horgászegyesület horgászversenyt kíván rendezni a Bicskei Napokon.  

 

Ivanics Imréné: a horgászok nem vehetnek részt a főzőversenyen?  

 

Bálint Istvánné: a főzőverseny és a horgászverseny egy időben lesz.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: felmerült, hogy azoknak, akik egyidősek a várossal, azokról 

emlékezzenek meg. Ez még nagyon bizonytalan. Felmerült a csoki, a toll.  

 

Bálint Istvánné: egy emléklapot javasolt és gondolkodni lehet a tollon.  

 

Ivanics Imréné: a művelődési ház falát kellene díszíteni a naptár képekkel. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: jelen pillanatban ki vannak állítva a képek. A Humánerőforrások 

Bizottság ülésén született javaslat alapján a 30 éves város gondolatának a jegyébe alakítják át a 

megnyitót. A megnyitó alatt a háttérben képeket vetítenek.  

 

Bárányos József: 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:  

 

39/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Napok szervezésével összefüggő 

kérdésekről szóló határozati javaslatot. 
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9. Napirend 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: látta, hogy az elszámolás rendben és időben megtörtént. A pénzügyi iroda 

nem talált kifogásolni valót. Elfogadásra javasolja az elszámolást.  

 

Ivanics Imréné: a tűzoltóság ellátási területe igen tág. Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot 

a tűzoltókkal és keressék fel a környező településeket a támogatás reményében.  

 

Dr. Bacsárdi József: nem tud arról, hogy más önkormányzat is támogatná a tűzoltóságot.  

 

Bálint Istvánné: ahol nincs önkéntes tűzoltóság, azokat a településeket meg kell keresni.  

 

Bárányos József: ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint:  A Gazdálkodási Bizottság 

elfogadásra javasolja a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról szóló határozati javaslatot azzal, hogy történjen meg a kapcsolatfelvétel azon 

településekkel, ahol nincs tűzoltóság, hogy ezen települések Bicske Város Önkormányzata által 

biztosított 9 millió Ft jelenlegi támogatási összegen felül támogassák lakosságszám arányosan 

az önkéntes tűzoltóság működését az önkéntes tűzoltóság vonulási képességének javítása 

érdekében. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a lakosságarányos felosztásról készítsen 

előterjesztést. 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:  

 

40/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére 

nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot azzal, hogy történjen meg a 

kapcsolatfelvétel azon településekkel, ahol nincs tűzoltóság, hogy ezen települések Bicske 

Város Önkormányzata által biztosított 9 millió Ft jelenlegi támogatási összegen felül 

támogassák lakosságszám arányosan az önkéntes tűzoltóság működését az önkéntes tűzoltóság 

vonulási képességének javítása érdekében. 

 

A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a lakosságarányos felosztásról készítsen 

előterjesztést.  
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10. Napirend 

A 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: az önkormányzat a BTC-t bízza meg a búcsú megrendezésével. Időpontja 

a Pünkösdöt követő vasárnap, május 22-e. A megbízás megkötését támogatnia kell a 

bizottságoknak. Helyszín a bicskei piac területe.  

 

Bálint Istvánné: az iskola melletti területen lehetne parkolni. A sportesemények kikerülnek a 

BTC-re.  

 

Bárányos József: a rendőrség melletti füves terület is alkalmas lehet a parkolásra.  

 

Bálint Istvánné: volt még az a felvetés, hogy a Vincotech Kft.-vel vegyék fel a kapcsolatot a 

hátsó udvaron történő parkolás lehetősége miatt.  

 

Bárányos József: ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint: a Gazdálkodási Bizottság 

elfogadásra javasolja a 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről szóló 

határozati javaslatot azzal, hogy a parkoló a Csokonai Iskola melletti zöld terület bal és jobb 

oldalán kerüljön kialakításra, illetve a Vincotech Kft.-vel folytasson le tárgyalást az 

önkormányzat, hogy felajánlaná-e a Batthyány út felöli területét parkolónak. Kéri a bizottság 

tagjait, aki támogatja 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:  

 

41/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő 

kérdésekről szóló határozati javaslatot azzal, hogy a parkoló a Csokonai Iskola melletti zöld 

terület bal és jobb oldalán kerüljön kialakításra, illetve a Vincotech Kft.-vel folytasson le 

tárgyalást az önkormányzat, hogy felajánlaná-e a Batthyány út felöli területét parkolónak. 

 

 

11. Napirend 

Tájékoztató a roma referens munkájáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: kéri a kérdéseket, észrevételeket.  
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Ivanics Imréné: nem lehetne-e kérni, hogy ha probléma merül fel az iskolában, akkor az 

illetékes tanár megkereshesse Őt és bevonja a megoldásba? 

 

Dr. Bacsárdi József: javasolni fogja az elhangzottakat.  

 

Bárányos József kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a roma referens munkájáról 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:  

 

42/2016. (III.23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a roma referens munkájáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala 

Hivatalvezetője által készített „Tájékoztató a roma referens munkájáról” szóló írásban 

megküldött tájékoztatást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

12. Napirend 

Bejelentések 

 

Ivanics Imréné: a közérdekű rovatba be kellene kerülnie a következmény ténye is. 

 

Bálint Istvánné: az ellenőrzésre és a szankcionálásra emberre van szükség. A szemétszállítás 

kerüljön fel a honlapra.  

 

 

Bárányos József megköszöni a részvételt és a nyílt ülést 1030 órakor bezárja.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

       Bárányos József           Döme Lászlóné  

a Gazdálkodási Bizottság elnöke    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


