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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. április 26. 1600 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Bacsárdi József aljegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor ügyintéző 

Ónodi Szabó Lajos főépítész, Bicske Építő Kft. igazgató 

Nagy Attila Bicskei Gazdasági Szervezet igazgató 

Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ mb. igazgató 

Ónodi Szabó Lajos főépítész, Bicske Építő Kft. igazgató 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló 

Katonáné Ábel Erzsébet könyvelő 

Peringerné Parti Ildikó könyvelő 

Döme László kuratóriumi elnök, Bicskei Művelődési Közalapítvány 

 

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

határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőre Heltai Zsolt személyében. Kéri a 

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

 

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

 

46/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. április 26-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság Heltai Zsoltot megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  

 

Dr. Bacsárdi József: a napirendek közé felvételre javasolja az Országos Nyugdíjas Polgári 

Egyesület kérelméről szóló, illetve a Bicske, 1734/B/8 hrsz. (Ady E. u. 1 társasházi lakás) 

elővásárlási jogáról szóló előterjesztéseket.  
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Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott kiegészítéssel együtt elfogadja a 

napirendet, 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:  

 

47/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. április 26-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról  

 

1) A 2015. évi költségvetés módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

2) Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

3) A bicskei önkormányzati rendészet létrehozásáról  

Előterjesztő: polgármester 

4) Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól és a járás munkaügyi helyzetéről  

Előterjesztő: polgármester 

5) Szakmai beszámoló az Orvosi Ügyelet munkájáról  
Előterjesztő: polgármester 

6) Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

7) Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

8) A Bicske Építő Kft. 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

9) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

10) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

11) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

12) Tájékoztató a KLIK által fenntartott intézmények működtetéséről, a 2015 és a 2016 

évi tervekről  

Előterjesztő: polgármester 

13) Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem 

benyújtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

14) Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzése  

Előterjesztő: polgármester 

15) Bicskei Református Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 
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16) A Csákvári úti sporttelep kaszálásáról  

Előterjesztő: polgármester 

17) A víziközművek 2017 – 2031. évi gördülő fejlesztési tervéről  

Előterjesztő: polgármester 

18) Bicske, 1734/B/8 hrsz. (Ady E. u. 1 társasházi lakás) elővásárlási jogáról  

Előterjesztő: polgármester 

19) A víziközművek gördülő fejlesztési tervének 2016. évi megvalósításáról  

Előterjesztő: polgármester 

20) A bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlan adásvételéről 

Előterjesztő: polgármester 

21) Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bicske Város Szervezete támogatási 

kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

22) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend 

A 2015. évi költségvetés módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: technikai jellegű módosításról van szó. A főösszeg nem változik.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a 2015. évi költségvetés módosítását, 

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:  

 

48/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2015. évi költségvetés módosításáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság támogatja a 2015. évi költségvetés módosítását.  

 

 

A Gazdálkodási Bizottság ülésére megérkezett Döme Lászlóné bizottsági tag.  
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2. Napirend 

Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a zárszámadási rendelet megalkotásáról szóló előterjesztésről van szó. A 

zárszámadást minden év május 31-ig kell elfogadni a képviselő-testületnek. A zárszámadást a 

könyvvizsgáló rendben találta.  

 

Molnár Enikő: a 2015. évi költségvetés kedvezően alakult. Megszűnt a VTKÖT, illetve az 

orvosi ügyelettel kapcsolatos társulás is. A VTKÖT-ból maradt közel 50 millió forint, mely 

átvezetésre került Bicske Város Önkormányzat számlájára. Ebből 22 millió forint került a tagi 

önkormányzatok részére átutalásra. Számos pályázatban vett részt az önkormányzat. A 

bevételek kedvezően alakultak, 95,81 %-ban. A kiadások 79,73 %-ban alakultak. A 

gazdálkodást a szigorú gazdálkodás jellemezte. Hitelfelvételre nem került sor. A 

pénzmaradvány tételesen levezetésre került. 516,213 millió forinttal zárták az évet.  

 

Bárányos József: egy olyan intézmény sincs, ahol nem sikerült az előirányzatokat teljesíteni.  

 

Molnár Enikő: nincs. Mindenki az előirányzaton belül maradt.  

 

Bárányos József: megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Kéri a bizottság tagjait, 

aki Bicske Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadását elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

49/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság Bicske Városi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

 

 

3. Napirend 

A bicskei önkormányzati rendészet létrehozásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Bacsárdi József aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
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Dr. Bacsárdi József: gondot okoz, hogy nincs a hivatalnak egy olyan állománya, amelyik képes 

lenne a rendfenntartást hatékonyan kezelni, illetve a külterületek vonatkozásában a rendet 

fenntartani. Jelenleg a műszaki irodán dolgozó kollégák akkor mennek ki külterületre, ha őket 

hívják, bejelentés alapján tudnak intézkedni. Van lehetőség az önkormányzati rendészet 

létrehozására. A rendészet két részből állna: közterület-felügyeletből és mezőőri szolgálatból. 

Az előterjesztésben 2-2 főre tettek javaslatot, akik vegyes párban tudnák ellátni a feladatot, így 

a közterületeken és a külterületeken is el tudnának járni. Ennek a szervnek nem lenne célja a 

bírságolás, a célja a jogszabályok betartatása és a közterületek rendjének fenntartása lenne. A 

közterület-felügyeletre nem ad az állam támogatást. A közterület-felügyelet bérét és minden 

egyéb kiadását az önkormányzat saját büdzséjéből kell megteremteni. A mezőőrre van 

támogatás. 90 e Ft/fő/hó összeg a támogatás a mezőőrre vonatkozóan. A mezőőr működését 

még lehet mezőőri járulékkal fedezni. A járulékot rendeletben kell megállapítani és a 

gazdálkodóknak kell megfizetnie. Lehetséges az is, hogy 0 Ft-ban állapítja meg a hivatal a 

járulékot. Ebben az esetben a 90 e Ft feletti költséget meg kell fizetni az önkormányzat 

büdzséjéből. Döntést kell hozni a járulékról. A hivatal melletti régi vöröskeresztes épületbe 

kerülne elhelyezésre a rendészet. Az épületet fel kell újítani. Amennyiben támogatja a testület 

a rendészet létrehozását, úgy a felújítással kapcsolatban bekerül a bizottság és a testület elé egy 

pontos összeg arról, hogy mennyibe fog kerülni az épület felújítása. A közterület-felügyelethez 

kerülne át a kamerarendszer megfigyelése.  

 

Bárányos József: a költségekről kell szavaznia a bizottságnak.  

 

Dr. Bacsárdi József: a költségekről még nem kell szavazni, csak arról, hogy akarják-e vagy 

sem a rendészet felállítását, és ha igen, hány fővel. Nehéz közterület-felügyelőt találni. Ha nem 

találnak erre embert, akkor a kiképzés is megoldás lehet.  

 

Heltai Zsolt: egy tanulmányi szerződéssel megoldást kaphatnak a problémára, így egy darabig 

biztosan Bicskén dolgozna.  

 

Dr. Bacsárdi József: ha nincs jelentkező ezzel a lehetőséggel lehet élni.  

 

Bárányos József: nyugdíjas rendőrök foglalkoztatása?  

 

Dr. Bacsárdi József: lehetséges, de nem biztos, hogy szerencsés. A rendőrnek alapvetően más 

az attitűdje.  

 

Bárányos József: a képzések mennyibe kerülnek?  

 

Dr. Bacsárdi József: 200-300 ezer forint költségeket látott, kb. 6 hónap időtartam a képzés. 

OKJ képzés kell a munkavégzéshez.  

 

Bárányos József: a sörétes fegyverre nem kell 150.000 Ft. Az informatikai eszközökre számolt 

250.000 Ft helyett 100.000 Ft-ra gondol. Az orvosi vizsgálat éves költsége nagyjából 5.000 

Ft/fő/év. Közel 1 millió forintot tudnak megtakarítani.  

 

Heltai Zsolt: egy ilyen szervezetnek egy drón nagy segítség lehet.  

 

Bárányos József: bizonyos személyiségi jogok felmerülnek a drónokkal kapcsolatban. Így 

körültekintően kell eljárni. Az üzemanyagköltséget is soknak tartja.  
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Heltai Zsolt: a fiatal munkavállalót javasolja egy tanulmányi szerződés keretében történő 

alkalmazással.  

 

Bárányos József: támogatni tudja az előterjesztést. A határozati javaslat „A” verzióját javasolja 

elfogadásra. 2 fő mezőőrt és 2 fő közterület-felügyelőt javasol. Javasolja, hogy a 

Földtulajdonosok közösségének elnökével vegyék fel a kapcsolatot a mezőőri járulék ügyében, 

hogy erre a gazdák tudnak-e szánni valamennyi pénzeszközt. Ha 170.000 Ft bruttó bérben 

gondolkodnak, 90.000 Ft a hozzájárulás mértéke – ez szűken a felét fedezi.  

 

Dr. Bacsárdi József: 6367 hektárt érintene a mezőgazdasági tevékenység. Néhány település 

járulékát tartalmazza az előterjesztés. Ha 6000 hektárban számolnak, akkor körülbelül 3 millió 

forintról van szó. 

 

Bárányos József: mindenféleképpen javasolja, hogy folytassanak egyeztetést a 

földtulajdonosok közösségének elnökével. Korrektnek tartana egy olyan javaslatot, hogy az 

állam ad „X” összeget és a maradékot megfelezik a tulajdonos és a város között.  

 

Ivanics Imréné: javasolja, hogy ebben a kérdésben későbben hozzanak döntést, akkor, amikor 

már több információ lesz. 

 

Bárányos József: ezért is javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot a földtulajdonosok 

közösségének az elnökével. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott kiegészítésekkel 

támogatja a javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

50/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A bicskei önkormányzati rendészet létrehozásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a bicskei önkormányzati rendészet létrehozását 

2 fő közterület-felügyelővel és 2 fő mezőőrrel, azzal, hogy a mezőőri járulék mértéke ügyében 

nem foglal állást, hanem javasolja, hogy vegye fel a polgármester a kapcsolatot a 

földtulajdonosi közösséggel és tárgyaljon a mezőőri járulékról és a mezőőrségről.  

 

 

4. Napirend 

Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól és a járás munkaügyi helyzetéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Bacsárdi József aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
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Dr. Bacsárdi József: a munkatervben szerepel az előterjesztés. A hivatal vezetője megküldte 

az anyagot. A járás maximálisan a törvényesség érdekében jár el. A bicskei hivatal a munkaügyi 

mutatók tekintetében az 1-2-3. helyen szokott állni.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a Járási Hivatal működéséről, Bicske 

Város Önkormányzatát érintő feladatairól és a járás munkaügyi helyzetéről szóló tájékoztatót, 

jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

51/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól és a járás munkaügyi helyzetéről  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város 

Önkormányzatát érintő feladatairól és a járás munkaügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 

 

5. Napirend 

Szakmai beszámoló az Orvosi Ügyelet munkájáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a másik két bizottság elfogadta a beszámolót. Korábban társulásban látta 

el az önkormányzat ezt a feladatot. Tavaly szeptemberétől kötöttek a mostani ellátóval 

szerződést 48 hónapra, 3 hónapos felmondási idővel.  

 

Ivanics Imréné: olyan időszakokban, amikor járványok vannak, az egyik orvos nem lehetne-e 

gyerekorvos? A gyerekekkel a felnőtt orvos nem foglalkozik. Nem biztos, hogy jó járványos 

időszakban a kisgyermeket bevinni a kórházba. Ennek a lehetőségét javasolja megvizsgálni. Ha 

máskor nem is, legalább járványos időszakban.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja az Orvosi Ügyelet munkájáról szóló 

szakmai beszámolót, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

52/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Szakmai beszámoló az Orvosi Ügyelet munkájáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság az Orvosi Ügyelet munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadásra 

javasolja.  

 

 

6. Napirend 

Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: az önkormányzatnak 5 korábban alapított közalapítványa van. Ebből az 

egyik a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány, mely a helyi sportot támogatja.  A beszámolót 

könyvvizsgáló véleményezte. Nem merült fel semmiféle ellenvetés a korábbi bizottsági 

üléseken.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a Bicske Város Sportjáért 

Közalapítvány 2015. évi beszámolóját, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

53/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság Bicske Város Sportjáéért Közalapítvány 2015. évi beszámolóját 

elfogadásra javasolja.  

 

 

7. Napirend 

Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: szintén önkormányzati alapítványról van szó. Az alapítvány felelős a 

helyi kábeltelevízió működtetéséért is. Gondolkodnak abban, hogy összevonják az 
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alapítványok egy részét. A Művelődési Közalapítvány lenne a centruma több másik 

alapítványnak. Egyszerűbb lenne az adminisztráció. A Művelődési Közalapítvány átvenné a 

korábbi alapítványok célját. Két alapítvány küldte meg a beszámolóját az öt alapítvány közül. 

A másik három alapítvány beszámolóját várják. Februárban küldték el a megkeresést ezzel 

kapcsolatban az alapítványoknak. Kevesebb alapítvány esetén kevesebb lenne az ilyen típusú 

probléma is. Erről májusra készül előterjesztés.  

 

Börcs Krisztina: időközben megküldték számára a Bicske 1. számú Általános Iskola 

Közalapítványnak és a Bicske Cigányságért Közalapítványnak a beszámolóját. A véleményt 

még nem készítette el, de szívesen beszámol róla.  

 

Bárányos József: megköszöni a könyvelő tájékoztatását.  

 

Döme László: kéri Bacsárdi Józsefet, hogy erről az összevonásról beszéljenek, egyeztessenek.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi 

beszámolóját elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

54/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi beszámolóját 

elfogadásra javasolja.  

 

 

8. Napirend 

A Bicske Építő Kft. 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: azok a napirendek következnek, amelyek önkormányzati tulajdonú kft-k 

beszámolóiról szólnak. A Bicske Építő Kft. vezetője jelen van.  

 

Ónodi Szabó Lajos: a tavalyi évhez képest egy szerény nyereségnövekedés tapasztalható. 

Munkaellátottsága a kft-nek jónak mondható. Több külső feladaton is dolgoznak. A városnak 

is és a külső partnereknek is az előkészítés, tervezés, költségvetési munkái vannak. A városi 

munkákat ismeri a bizottság és a képviselő-testület.  
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Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a Bicske Építő Kft. 2015. évi 

beszámolóját, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

55/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2015. évi beszámolójáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicske Építő Kft. 2015. évi beszámolójáról 

szóló határozati javaslatot.  

 

 

9. Napirend 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságról van szó, üdülőtábor és 

uszoda üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységgel.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: az üdülőtábor és a tanuszoda is teljes körűen leadta a szakmai 

beszámolót. Az üdülőtáborral kapcsolatban benyújtottak egy támogatási igényt. A pedagógus 

faházak fürdőszobáinak és teraszainak felújításához kérnek segítséget. Szeretnének szennyfogó 

szőnyegeket vásárolni a vizesblokkhoz, illetve az étteremhez. Az elmúlt évben bérelték ezeket 

a szőnyegeket, viszont, ha lennének saját szőnyegek, maguk tisztítanák azokat. A tábor 

foglaltsága és kihasználtsága évről-évre nő. Csak önkéntesekkel tudja megoldani az 

üdülővezetői, takarítónői, gondnoki feladatokat. Szeretne nyugdíjas házaspárt alkalmazni a 

táborba, ami a szezon felét fedné le. A másik felét továbbra is önkéntesek látnák el. Ehhez a 

tevékenységhez szeretné a képviselő-testület segítségét kéri. Megköszöni a tavalyi évben 

nyújtott támogatást.  

 

Bárányos József: mérhető-e már a napelemekkel kapcsolatos megtakarítás?  

 

Nagy Attila: még nem tud számokat mondani.  

 

Bárányos József: a tervek alapján mennyi energia-megtakarítás várható?  

 

Nagy Attila: pontosan még nem lehet megmondani a megtakarítást, hiszen a napkollektorok 

mostantól fognak működni. Az uszoda gépészeti része rendben van.  
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Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 

Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

56/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 

Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját.  

 

 

Bárányos József: kéri, Nagyné Szita Erzsébet mondja el pontosan, hogy milyen támogatást 

kér.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: a pedagógus faházak fürdőszobáit és teraszait szeretnék felújítani. Ezt 

a felújítást már régebb óta tervezték. Az önkormányzat egy cég bevonásával gondolja a 

felújításokat elvégezni. Évente két-két faház felújítását tervezték. Erre két éve nem került sor. 

Nem halasztható tovább a fürdőszobák felújítása, illetve a teraszok felújítása. A támogatási 

kérelem felét a pedagógus faházak felújítására igényelnék. Ezen túl felújításra vár a gondnoki 

lakás. Ennek a résznek a felújítása nem kerül olyan sokba, hiszen van maradék anyag hozzá. 

Ami több kiadást jelenthet az a vízvezeték rendszere. Tervezési problémák miatt nem folyik el 

a víz. A szennyfogó szőnyegek beszerzését fontosnak tartja. A gondnoki pár alkalmazása még 

fontos. Bicskei lakosokra gondoltak. Olyan emberekre van szükség, akik éjjel-nappal segíteni 

tudnak. Két fél állásról beszél, szakmai minimálbérrel, 129.000 Ft összegben.  

 

Bárányos József: az egyik rész bruttó 850.000 Ft a faházak pedig 918.000 Ft. A pedagógus 

házak teraszain van tető? 

 

Nagyné Szita Erzsébet: nincs az egész teraszrészen tető. Tető készítését nem tervezték.  

 

Bárányos József: javasolja, hogy készüljön egy számítás azzal kapcsolatban, hogy mibe 

kerülne, ha mindkét terasz rendesen lefedésre kerülne. Egyrészt a burkolat élettartamát is 

megnövelné.  

 

Ivanics Imréné: saját erőből vagy önkormányzati támogatásból kívánják elvégezni a 

munkálatokat?  

 

Nagyné Szita Erzsébet: önkormányzati támogatást kérnek. A tábor a működéshez nem kap 

támogatást. A plusz feladatokat, mint a felsorolt javításokat csak plusz támogatásból tudják 

megvalósítani.  
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Ivanics Imréné: van erre fedezet?  

 

Molnár Enikő: a határozati javaslatban szereplő összeg már beépítésre került a költségvetésbe.  

 

Bárányos József: kéri, hogy a holnapi testületi ülésre készüljön keretjelleggel egy számítás a 

két terasz fedésének áráról. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja az elhangzott javaslatot, 

jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

57/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 

Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját azzal, hogy 2016. április 27. napjára készüljön 

költségbecslés az üdülőtábor két teraszának tetővel való ellátására. 

 

 

10. Napirend 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: a bizottsági üléseken elhangzottak felől érdeklődik.  

 

Dr. Bacsárdi József: a bizottsági üléseken inkább szakmai kérdések merültek fel. Nem 

kifogásolták a központ működését. A Kft. jól és nyereségesen működik. Bevételük és 

eredményük nőtt az előző évhez képest.  

 

Bárányos József: a szakorvosi ellátásokról beszél. A szakorvosi ellátás országos probléma. 

Altatóorvosokról, radiológusokról és ultrahangosokról beszél elsősorban. Ezzel kapcsolatban 

hangzott-e el valami? A szakorvoshiányról beszélt-e az igazgató? 

 

Dr. Bacsárdi József: a radiológusok hiányáról szó volt.  

 

Bárányos József: panaszok, várakozási idő, orvosok megérkezése szokott még kritikus lenni.  

 

Heltai Zsolt: megérthető, ha fél órával később ér oda egy orvos, hiszen sok helyen rendelnek.  

 

Bárányos József: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet a határozat ismertetésére.  
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Dr. Bacsárdi József: a zárt ülésen lesz egy napirend az igazgató prémium összegének 

megállapításával kapcsolatban. Javasolja, hogy a bizottság hagyja jóvá a határozatot azzal, hogy 

a zárt ülésen megállapított prémiummal a mérlegfőösszeg változni fog.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja az elhangzott javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  
 

58/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját azzal, hogy az ügyvezető prémiumának megállapításától 

függően a Kft. 2015. évi mérlegfőösszege változhat.  

 

 

11. Napirend 

A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: munkaterv szerinti napirendi pontról van szó. Kiemeli, hogy csökkent a 

kft. saját tőkéje 43,9%-kal. Keresik a lehetőséget arra, hogyan lehetne a kft-t a jövőben 

működtetni, hogy hasznot termeljen.  

 

Börcs Krisztina: arról volt szó, hogy a kút vizét palackozni fogják, de ezt a Fejérvíz Zrt. nem 

szeretné.  

 

Heltai Zsolt: költött az önkormányzat a víz bevizsgáltatására. Meg van-e a felelőse annak, aki 

a 7 millió forintos szivattyúkat eltulajdonította?  

 

Börcs Krisztina: úgy tudja, hogy a per lezárult, de mivel nem tudták bizonyítani azt, hogy ki a 

hibás, így nem tudnak mit csinálni. Nem derült ki az, hogy ki a felelős.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 

Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolóját, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
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A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

59/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolójáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 

Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolójáról szóló határozatot.  

 

 

12. Napirend 

Tájékoztató a KLIK által fenntartott intézmények működtetéséről, a 2015 és a 2016 évi 

tervekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a javított beszámolót megküldte a KLIK.  

 

Bárányos József: kizárt dolognak tartja, hogy a gimnázium dologi kiadása több mint 

másfélszerese a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolának. Egy fele akkora épületről 

beszélnek. A Csokonai Iskolában a javítás sikeres volt. Már nem ázik be az épület. A gyermekek 

egy részének sikerült az összes csatornát laposra rugdosnia. A védelemről kell még 

gondoskodni. Nem tudják megállapítani, hogy kik a rongálók.  

 

Ivanics Imréné: részletes kimutatást nem kapnak? Mivel tudják alátámasztani a költségeket.  

 

Dr. Bacsárdi József: ezt küldte a KLIK.  

 

Bárányos József: a kiadások között a technikai személyzet bére szerepel-e? Ez nagyon fontos 

dolog. Mennyi az évente befizetett összeg?  

 

Molnár Enikő: évente 148 millió forint.  

 

Bárányos József: ha a bérek benne vannak, ehhez képest 17 millió forinttal kevesebbet költ a 

KLIK ezekre az intézményekre. Vélelmezi, hogy ebben a bérek nem lesznek benne. A 

takarítóknak és a karbantartóknak a béréről beszél. A technikai dolgozók bérét az önkormányzat 

finanszírozza.  

 

Molnár Enikő: a technikai dolgozók bére is szerepel a táblázatban, 26 millió forintértékben.  

 

Bárányos József: a régi táblázatot látja.  

 

Dr. Bacsárdi József: intézkedik az új táblázat kiosztásáról.  

 

Bárányos József: javasolja a bizottság tagjainak, hogy térjenek át a következő napirendre.  

 

 



15 

 

13. Napirend 

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem 

benyújtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: egy olyan lehetőségről van szó, ahol az önkormányzat plusz forráshoz 

juthat. Több mint 10 millió forintra tud pályázni az önkormányzat kötelező feladataira az 

államtól. Érdemes a pályázatot benyújtani, hiszen ez plusz bevételt jelent.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

60/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem 

benyújtásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtásáról szóló határozati javaslatot.  

 

 

14. Napirend 

Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzése  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: az önkormányzat földgázbeszerzését már jó ideje a Sourcing Hungary 

Kft. végzi. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen került sor a négy ajánlattévő 

kiválasztására. Ezek az EON Energiakereskedelmi Kft., a Főgáz Zrt., az E2 Hungary Zrt. és a 

Magyar Áramszolgáltató Kft. A Főgáz Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot 71,98 Ft/m3 árral. Ez 

kedvezőbb, mint a korábbi ajánlatok voltak. Az önkormányzat megtakarítást fog elérni.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

61/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzése  

 

A Gazdálkodási Bizottság támogatja az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről 

szóló határozati javaslatot.  

 

 

Visszatérés a 12. napirendi pontra.  
Tájékoztató a KLIK által fenntartott intézmények működtetéséről, a 2015 és a 2016 évi 

tervekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: a technikai 26 millió forint, a működési kiadások 93 millió forint. Ezeket 

összeadva 120 millió forintot kapnak. Ehhez képest befizet az önkormányzat 148 millió 

forintot. A működési kiadások átalakultak. A 76 millió forintból 17 millió forint lett a 

gimnázium tekintetében, a Csokonai Iskola tekintetében a 45 millió forintból 60 millió forint 

lett. Érdemben ezzel így foglalkozni nem lehet, mivel a két táblázat között nagyon-nagy a 

különbség. Nem tudja megmondani, hogy melyik a jó táblázat.  

 

Dr. Bacsárdi József: Péterfalvi Lajos a holnapi testületi ülésen ott lesz. A Humánerőforrások 

Bizottság a javított táblázatot fogadta el.  

 

Ivanics Imréné: elgondolkodtató a két táblázat közötti különbség.  

 

Heltai Zsolt: ki kérte a javítást? 

 

Dr. Hekman Tibor: saját maga javította a KLIK a táblázatot. Péterfalvi Lajos azt a 

tájékoztatást adta, hogy a kolléganő készítette el az első beszámolót és a tudta nélkül megküldte. 

Amikor Péterfalvi Lajos látta a táblázatot, rögtön kijavításra került.  

 

Heltai Zsolt: lehet, hogy a kolléganő hibázott, de az adatok ilyen gyorsan nem változhattak 

meg ilyen mértékben.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki a beszámoló elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 0 igen, 0 nem, 5 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  
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62/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a KLIK által fenntartott intézmények működtetéséről, a 2015 és a 

2016 évi tervekről  

 

A Gazdálkodási Bizottság nem javasolja elfogadásra a KLIK által fenntartott intézmények 

működtetéséről, a 2015 és 2016 évi tervekről szóló tájékoztatót.  

 

 

15. Napirend 

Bicskei Református Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: Molnár Enikőtől kérdezi, hogy minden rendben volt-e az elszámolással.  

 

Molnár Enikő: igennel válaszol.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

63/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Református Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Református Egyház részére nyújtott 

támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot.  

 

 

16. Napirend 

A Csákvári úti sporttelep kaszálásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: Dudás Ferenc kaszálta eddig is a focipályát és ezután is szeretné kaszálni. 

Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.   

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

64/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Csákvári úti sporttelep kaszálásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Csákvári úti sporttelep kaszálásáról szóló 

határozati javaslatot.  

 

 

17. Napirend 

A víziközművek 2017 – 2031. évi gördülő fejlesztési tervéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: az első előterjesztésben a gördülő fejlesztési terv beadására, elkészítésére 

vonatkozóan a Fejérvíz Zrt-t kívánják meghatalmazni, illetve megbízni. Arról van szó, hogy a 

következő évek során milyen fejlesztéseket szeretnének elvégezni. A Fejérvíz Zrt. benyújtja a 

tervet és a testületnek van lehetősége folyamatosan információt kérni. Egy megbízásról van szó, 

mivel a Ptk. alapján a megbízónak van lehetősége utasítást adni a megbízottjának, illetve 

visszavonni a megbízást. 

 

Bárányos József: a határozati javaslatba érdemes-e azt belevenni, hogy a guruló fejlesztés ne 

tartalmazzon olyat, amit majd pályázati forrásból akarnak megvalósítani.  

 

Dr. Bacsárdi József: nem kell, mivel a következő napirendi pontban szereplő előterjesztésben 

van a szennyvízről szó, ami érinti a beruházást. A pályázati pénzből kerülnek elvégzésre a 

szennyvízzel kapcsolatos munkálatok. Ezzel kapcsolatban majd lesz megtakarítás. A pályázat 

még most kerül csak beadásra.  

 

Bárányos József: a kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

65/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A víziközművek 2017 – 2031. évi gördülő fejlesztési tervéről  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a víziközművek 2017-2031. évi gördülő 

fejlesztési tervéről szóló határozati javaslatot.  
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Bárányos József: javasolja, hogy a víziközművek gördülő fejlesztési tervének 2016. évi 

megvalósításáról szóló előterjesztést tárgyalja a bizottság.  

 

 

18. Napirend 

A víziközművek gördülő fejlesztési tervének 2016. évi megvalósításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: arról van szó, hogy 2016 évben mit szeretne elindítani a GFT keretein 

belül az önkormányzat. Itt szerepel a szennyvíz és az ivóvíz is. Észre lehet venni a döntésben, 

hogy a szennyvízről igazából nincs szó olyan szinten, hogy milyen munkát végeznének el. Át 

fogják ütemezni a szennyvízhez kapcsolódó munkálatokat. Amennyiben megnyerik a 

pályázatot, akkor megvalósításra kerülnek a korábbi GFT-ben szereplő munkálatok. Erről 

azonban hatályos döntése van a képviselő-testületnek. Amennyiben sikeres lesz a pályázat, 

akkor átütemezés keretében a pályázaton belül kerülnek a munkák megvalósításra. Az ivóvízről 

van szó leginkább ebben a döntésben.  

 

Bárányos József: az 1.3 milliárd forintból mi valósulna meg?  

 

Dr. Bacsárdi József: a szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója, bővítése, 

kapacitásbővítés. Lehetőség lenne arra, hogy vállalkozások is tudjanak letelepedni. A műszaki 

tartalmat még most fogják összeállítani. Jelenleg be lett nyújtva a támogatási kérelem az 

illetékes minisztérium felé. Jelzés már érkezett a minisztériumból, hogy jóváhagyták a 

támogatási kérelmet. A Fejérvíz Zrt-nek már vagy egy komplett csomagja.  

 

Ivanics Imréné: látja az anyagban a bicskei zárt kertek ivóvíz bővítését. Ez mely területeket 

takarja?   

 

Dr. Bacsárdi József: erre a műszakos kolléga fog tudni válaszolni.  

 

Bárányos József: sok variáció nem lehet, mivel három vagy négy ilyen zárt kert van. 

Baboshegy, Galagonyás és a Málé hegy lehet terület.  A Baboshegyen több ilyen hely lehet. A 

Galagonyás harmadik részétől nincs. Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a határozati 

javaslattal, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

 

 

 

 



20 

 

66/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A víziközművek gördülő fejlesztési tervének 2016. évi megvalósításáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a víziközművek gördülő fejlesztési tervének 

2016. évi megvalósításáról szóló határozati javaslatot.  

 

 

19. Napirend 

Bicske, 1734/B/8 hrsz. (Ady E. u. 1 társasházi lakás) elővásárlási jogáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a 1734/B/8 hrsz. ingatlanban tulajdoni része van az önkormányzatnak 

1122/10000 részben. Elővásárlási joggal élhet az önkormányzat. Erről a képviselő-testületnek 

döntenie kell.  

 

Bárányos József: úgy emlékszik, hogy egy harmincvalahány négyzetméteres lakásról van szó.  

 

Dr. Bacsárdi József: 35 négyzetméter és 9.100.000 Ft a vételára.  

 

Bárányos József: két kérdés merül fel: van-e az önkormányzatnak 9.100.000 Ft-ja, illetve 

szüksége van-e erre a lakásra?  

 

Dr. Bacsárdi József: nemmel válaszol.  

 

Heltai Zsolt: piaci alapon 50 Ft/hó összegben lehet bérelni Bicskén egy ilyen lakást.  

 

Bárányos József: a Bocskai utcában milyenek az ingatlan árak?  

 

Dr. Bacsárdi József: megemlíti, hogy két kolléga vásárolt házat 9 millió forint összeg körüli 

értékben.  

 

Döme Lászlóné: túlzottnak tartja az árat. Nem látja azt, hogy megtérüljön a befektetés.  

 

Heltai Zsolt: hasonlóképpen drágának tartja az ingatlant.  

 

Ivanics Imréné: nem tervezett az önkormányzat ingatlan vásárlást.  

 

Bárányos József: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat „A” változatát bocsátja 

szavazásra. Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

67/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske, 1734/B/8 hrsz. (Ady E. u. 1 társasházi lakás) elővásárlási jogáról  

 

A Gazdálkodási bizottság elfogadásra javasolja a Bicske, 1734/B/8 hrsz. (Ady E. u. 1. társasház 

lakás) elővásárlási jogáról szóló „A”határozati javaslatot, azaz javasolja, hogy a képviselő-

testület az elővásárlási jogáról mondjon le.  

 

 

20. Napirend 

A bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlan adásvételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a HAM-BAU Kft. nyújtott be kérelmet az önkormányzat felé, hogy 

szeretné a 0165/4. árok, töltés, szántó, legelő, nádas művelési ágba sorolt ingatlant 

megvásárolni. A területnek van jelenleg forgalomképtelen része, másrészt van olyan rész, 

amelyet át kell sorolni. Először át kell minősíteni az árkot, hogy azt a későbbiek folyamán el 

lehessen adni. A kérés az, hogy támogassa ezt az önkormányzat, hogy a HAM-BAU Kft. a 

későbbiekben munkahelyeket tudjon teremteni a területeken. A költségeket a Kft. viselné. Erre 

kötnének egy szerződést. Amennyiben az ingatlan értékbecslése megtörténik, csak azután 

kerülne újból a képviselő-testület elé a napirend.  

 

Heltai Zsolt: a cég átminősíteni akarja a területet, de nem lát árat az anyagban. Mégis mire 

gondoltak?  

 

Ivanics Imréné: az információt kevésnek tartja.  

 

Heltai Zsolt: bővebb információra van szükség a döntéshez. A terület közel 3 hektár.  

 

Bárányos József: legelő áron ez 3 millió forint.  

 

Heltai Zsolt: ipari áron 300 millió forint.  

 

Bárányos József: ismerteti a bizottsági javaslatot: a Gazdálkodási Bizottság elégséges 

információ hiányában nem tud javaslatot megfogalmazni a bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlan 

adásvételéről. A bizottság kéri, hogy az előterjesztésben kerüljön feltüntetésre, hogy a 

kérelmező Kft. milyen tevékenységet kíván végezni és a Kft. tegyen konkrét ajánlatot a terület 

megvásárlására. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

68/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlan adásvételéről 

 

A Gazdálkodási Bizottság elégséges információ hiányában nem tud javaslatot megfogalmazni 

a bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlan adásvételéről. A bizottság kéri, hogy az előterjesztésben 

kerüljön feltüntetésre, hogy a kérelmező Kft. milyen tevékenységet kíván végezni és a Kft. 

tegyen konkrét ajánlatot a terület megvásárlására.  

 

 

21. Napirend 

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bicske Város Szervezete támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: a nyugdíjas egyesület utazni szeretne Karcagra. Kérik az utazást 200.000 Ft-

tal támogassa az önkormányzat.  

 

Döme Lászlóné: az egész 200.000 Ft-ot támogatásként kéri az egyesület?  

 

Dr. Bacsárdi József: igen, keretjelleggel. Ez a buszköltséget jelenti.  

 

Varga Györgyné: javasolja, hogy ne keretjelleggel támogassák a kérelmet.  

 

Bárányos József: 200.000 Ft támogatást javasol, a keretjelleg kerüljön ki a határozati 

javaslatból. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja az elhangzott javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

69/2016. (IV. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bicske Város Szervezete támogatási 

kérelméről 

 

A Gazdálkodási Bizottság az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bicske Város Szervezete 

támogatási kérelmét támogatja azzal, hogy a 200.000 Ft támogatás ne keretjelleggel kerüljön 

megfogalmazásra.  
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22. Napirend 

Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

Döme Lászlóné: a Bicskei Művelődési Közalapítványnak szüksége lenne további támogatásra, 

mivel a televízió üzemeltetéséről gondoskodik. Már decemberben is kérte a kuratórium elnöke 

a segítséget. Ez valahol meg fog jelenni? 

 

Molnár Enikő: külön előterjesztés készül a témával kapcsolatban. A költségvetésbe 

betervezésre került 6 millió forint. Amíg a beszámolót nem fogadja el a képviselő-testület, 

addig nem utalják át a támogatást.  

  

Döme Lászlóné: a Bicskei Egészségügyi Központ beszámolóinál a jegyzőkönyvbe bekerült 

Szoboszlai Enikő javaslata, miszerint tekintsék át a könyvvizsgáló díjazását tekintettel arra, 

hogy az egészségügyi központ növekedést mutatott az utóbbi években. A könyvvizsgáló a 

2005-ben megállapított díját kapja és a munkája jelentősen megnövekedett.  

 

Ivanics Imréné: ez saját hatáskörükbe tartozik.  

 

Döme Lászlóné: az egészségügyi központ fizeti, de az alapító jogosultsága a díjak 

megállapítása. A könyvvizsgáló díját az önkormányzat állapította meg 2005-ben és azóta nem 

történt emelés. Ebben a csomagban tudja tárgyalni az önkormányzat?  

 

Dr. Bacsárdi József: először meg kell vizsgálni a szerződést, majd felülvizsgálni és ezt 

követően tudnak erről dönteni.  

 

Döme Lászlóné: az egészségügyi központnak van szerződése a könyvvizsgálóval csak az 

önkormányzat határozta meg a díját.  

 

Ivanics Imréné: az egészségügyi központnak kellene ezt javasolnia. Ha erről érkezik javaslat, 

akkor tudnak róla tárgyalni.  

 

Döme Lászlóné: tavaly májusba a felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvébe került bele a 

felvetés, majd egyszer írásban Szoboszlai Enikő jelezte az önkormányzat felé. Az egészségügyi 

központ költségvetésében tudnák szerepeltetni az emelt összeget, de az önkormányzatnak kell 

erről határozatot hozni.  

 

Dr. Bacsárdi József: nem érti, miért az önkormányzat dönti el a könyvvizsgáló bérét.  

 

Heltai Zsolt: egy az ügyvezető szerepköre.  

 

Döme Lászlóné: támogatja, hogy a képviselő-testület adja át az ügyvezető hatáskörébe ennek 

eldöntését.  

 

Dr. Bacsárdi József: ez a kft. szerepköre. Ez nem alapítói kérdés. Utána fognak nézni a 

kérdésnek.  

 

Bárányos József: a 2. számú általános iskola melletti kutyafuttatóról beszél. A kerítést a 

használó kijjebb nyomta 5 méterrel az épület felé. Erről szeretne írásban tájékoztatást kapni. A 

szerződés szerint a használónak erre van-e lehetősége? A szerződésben a használó vállalta, 
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hogy a területet rendben tartja. A kaszálás megtörtént. Arra kíváncsi, hogy ezt a feladatot a 

BGSZ milyen ellentételezés mellett végezte el. További hozzászólás hiányában megköszöni a 

részvételt és a nyílt ülést 1740 órakor bezárja.  

 

Kmf. 

 

Bárányos József  Heltai Zsolt 

a Gazdálkodási Bizottság elnöke    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


