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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. május 18. 900 óra 

 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

 

 

Távollévő bizottsági tagok:  

Varga Györgyné 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 

Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Dr. Hekman Tibor ügyintéző 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló 

Dr. Balázs Sándor kapitányság vezető Bicskei Rendőrkapitányság  

 

Bárányos József: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 

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

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

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

79/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. május 18-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság Döme Lászlónét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  

 

Dr. Bacsárdi József: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatással összefüggő a közszolgáltató által készített éves 

költségelszámolásról szóló, Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati 

jogának gyakorlásáról szóló, a Bicskei Gazdasági Szervezettel kötött együttműködési 
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megállapodás módosításáról szóló valamint a betegelégedettségi kérdőívről szóló 

előterjesztéseket kéri levenni napirendről, mivel az előterjesztés elkészítéséhez szükséges 

anyagok nem érkeztek meg. 
 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki a fennmaradt napirendi pontokkal a nyílt ülés 

napirendjét elfogadja, jelezze.  
 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 

Az elfogadott döntés:  
 

80/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: 2016. május 18-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
 

A Gazdálkodási Bizottság az alábbi napirendet elfogadta: 

 

1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 
 

3) A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Bicskei Önkormányzati rendészet kialakításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

5) Tájékoztatás az ebrendészeti telep áthelyezéséről  
Előterjesztő: polgármester 
 

6) Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a belső 

ellenőrzés működéséről  
Előterjesztő: polgármester 
 

7) "Bicske 1. Számú Általános Iskoláért" Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 
 

8) A "Bicske Cigányságért" Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

9) A Bicskei Rendőrkapitányság beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

10) Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről  
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Előterjesztő: polgármester 

 

11) A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

12) Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

13) Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület támogatási kérelméről  
Előterjesztő: polgármester 

 

14) Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről  
Előterjesztő: polgármester 

 

15) Barátság Nyugdíjas Klub támogatási kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

16) Térítésmentes uszodahasználati kérelméről  
Előterjesztő: polgármester 

 

17) Semmelweis-napi program előkészítéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

18) Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

19) Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

20) Köztemető fenntartási támogatások beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

21) Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akció szervezése, meghirdetése 2016. évre  
 

22) Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

23) Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatások elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

24) a Bicske Városi Helyi Akció Csoport megalapításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

25) A behajthatatlan-, kisösszegű-, elévült követelések kivezetése a számviteli 

nyilvántartásból  

Előterjesztő: polgármester 
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26) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: változott a hulladék törvény, beindult az állami hulladékkezelő szervezet. 

A szervezet fogja intézni a számlázást az összes magyarországi hulladékkezelő szervezettel 

kapcsolatban. A helyi rendeletnek van egy olyan szakasza még a korábbi szabályok alapján, 

amely szabályozza az adatkezelést. Mivel át fog kerülni a hulladékkezelési közszolgáltatás 

számlázása az állami szervhez a törvénynek megszűnt az a hatálya, hogy tudja szabályozni 

helyi rendeletben az adatkezelési jogokat. Ezt hatályon kívül kell helyezni, mert nincs 

felhatalmazás arra, hogy szabályozzák az adatkezelési rendelkezéseket a helyi rendeletben.  

 

Bárányos József: az állami fenntartó a megkötött szerződéseket veszi figyelembe vagy a 

lakcímnyilvántartást? 

 

Dr. Bacsárdi József: a lakcímnyilvántartást, mivel április 1-től már szerződést nem kell kötni. 

A lakcímnyilvántartás alapján kerül sor ellenőrzésre és a számlázásra.  

 

Bárányos József: akkor ezer család csodálkozni fog, hogy számlát kap.  

 

Ivanics Imréné: hogyan fogják megállapítani, hogy kinek-milyen díjat kell küldeni?  

 

Dr. Bacsárdi József: erre a választ jelenleg nem tudja megmondani.  

 

Bárányos József: a lakcímnyilvántartásban szerepel, hogy hányan vannak bejelentve az adott 

ingatlanba. Az első számlázás a második negyedév, ami valamikor június végén érkezik meg. 

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

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

81/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló határozati javaslatot.  
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2. Napirend 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: ezt a rendeletet tavaly decemberben elfogadta a képviselő-testület. A 

kormányhivatal kérte, hogy kerüljön szabályozásra az éjszakai üzletek vonatkozásában az, 

hogy díjat szedjen az önkormányzat bizonyos nyitva tartó üzletektől. Nemleges rendeletet 

hozott a képviselő-testület. A jogszabály változott és a kormányhivatal hívta fel a figyelmet 

arra, hogy nemcsak azt kell szabályozni, hogy díjat szedjenek vagy sem, hanem azt is, hogy 

akarnak-e vagy sem nyitva tartást szabályozni este tíz órától reggel hat óráig. A rendeletnek ki 

kell egészülnie egy újabb résszel, ha nem akarnak szabályozni éjszakai nyitva tartást sem. 

Kétkörös rendeletalkotásról van szó. Első körben hatályon kívül kell helyezni a korábbi 

rendeletet. Júniusban kerül sor a végleges rendeletalkotásra.  

 

Bárányos József: a kérdés az, hogy akarják-e szabályozni az éjszakai nyitva tartást.  

 

Dr. Bacsárdi József: ezt akkor érdemes majd, ha feláll a közterület-felügyelet véglegesen és 

megnézik, hogyan tudják betartatni a rendelkezéseket. Ha fog működni és lesz ember, aki ezt 

felügyeli és nézi, akkor érdemes lesz ezt a kérdést ténylegesen szabályozni.  

 

Bárányos József: ami valós probléma, az az este 10 óra utáni nyugalom megzavarása, de azt 

egyéb jogszabály szabályozza.  

 

Döme Lászlóné: nyitva tartó üzlet nincs. Egy-két vendéglátó üzlet van talán.  

 

Ivanics Imréné: a Helló Bár környékén szoktak galibák lenni.  

 

Bárányos József: el tudja-e fogadni a bizottság az aljegyző azon javaslatát, ha feláll a 

rendészeti csoport, akkor erre visszatérnek. Kéri a bizottság tagjait, aki ezzel a kiegészítéssel 

tudja támogatni a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

82/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről   

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az üzletek éjszakai nyitva tartásával 

összefüggő kérdésekről szóló rendelet-tervezetet, azzal a kiegészítéssel, hogy a rendészeti 

csoport felállítása utána ismételten kerüljön napirendre a rendelet.  
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3.  Napirend 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a rendeletet elfogadta a képviselő-testület márciusban. Felmerült egy 

újabb kérdés, amire a rendelet nem tért ki. A rendeletben jelenleg szerepel egy olyan passzus, 

hogy a piaci bérlakások vonatkozásában lehetőség van arra, hogy az önkormányzat bérlő 

kijelölési jogot biztosítson bizonyos cégeknek. Ha van olyan lakása az önkormányzatnak, 

amellyel kapcsolatban úgy gondolja, hogy cégeket kíván megbízni azzal, hogy oda bérlőt 

delegáljon, akkor ezt pályázat útján megteheti, de csak piaci bérlakások esetében. A gond 

alapvetően az, hogy jelenleg Bicskén nincs piaci bérlakás. Csak költségelvű és szociális 

bérlakás van. Igényként merült fel, hogy bérlőkijelölési joggal támogassuk a vállalkozások 

Bicskén való letelepedését, helyben maradását. Ezért került a rendeletmódosítás a bizottság elé, 

hogy lehetőség legyen arra, hogy költségelvű bérlakás esetén is bérlőkijelölési jogot adhassanak 

cégnek pályázat útján. Ez olyan eszköz, amivel érdemes élni. Azt kell figyelembe venni, hogy 

a testület dönti el, hogy melyik lakást akarja esetlegesen bérlőkijelölési joggal érintetten cégnek 

pályázat útján átadni. Ha a cég azt mondja, hogy szeretne egy személyt bérlőként delegálni, 

akkor a testületnek joga van ahhoz, hogy azt mondja, hogy nem szeretné ezt a személyt látni a 

bérlakásában. Kettős védelem van arra vonatkozóan, hogy ne kerüljön egy nemkívánatos 

személy a bérlakásba.  

 

Bárányos József: Bicskének érdeke az, hogy adott esetben kvalifikált munkaerő jöjjön a 

városba, és ezzel talán megalapozódhat az ide érkezők letelepedése is. Támogatásra javasolja. 

Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  
 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

83/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról   

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a lakások és helyiségek elidegenítéséről és 

bérletéről szóló rendelet módosítása vonatkozásában előterjesztett határozati javaslatot. 

 

Dr. Bacsárdi József: kétkörös rendeletalkotásról van szó. Júniusban visszakerül a bizottság 

elé.  
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4. Napirend 

Bicskei Önkormányzati rendészet kialakításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: áprilisban arról döntött a testület, hogy két fő mezőőr és két fő közterület-

felügyelőt szeretne alkalmazni a későbbiek során. A megállapodást megküldték a 

rendőrségnek, ahonnan felterjesztésre került a megyéhez. Amennyiben visszajön a rendőrségről 

a megállapodás, akkor tudják kialakítani a csoportot. A mezőőri hozzájárulás mértéke a kérdés. 

Ahhoz, hogy a mezőőrség működhessen, szükség van arra, hogy mezőőri járulékról szóló 

rendeletet alkosson a képviselő-testület. A mezőőri járulékról szóló rendelet egy olyan típusú 

rendelet, aminek nem nagyon van magasabb szintű jogszabálya. El kell dönteni a mezőőri 

járulék mértékét, azt, hogy milyen módon szeretnék beszedni, kivetni. Ezeket a rendelet most 

tartalmazza. 500 Ft/hektáros járulékra tettek javaslatot azzal, hogy ezt 2017. január 1-től kellene 

először fizetni tekintettel arra, hogy idén fog felállni a mezőőrség. Egyeztettek a földtulajdonosi 

közösség vezetőjével is, akik támogatják az 500 Ft összegű járulékot. Egy kivétel volt a 

gazdálkodók közül, aki ezt nem szeretné. A mezőőri járulékkal és az állami támogatással 

majdnem, hogy fedezve lesz a bérük a mezőőröknek. 500.000 Ft-ot kell hozzátenni ahhoz, hogy 

működhessen a mezőőrség.  

 

Bárányos József: a földtulajdonosi közösség úgy nyilatkozott, hogy többségük támogatja, egy 

használó nem támogatja?  

 

Dr. Bacsárdi József: igen. A járulékot a földhasználónak kell fizetni.  

 

Ivanics Imréné: nem azt kell számításba venni, hogy hány földtulajdonos támogatja, hanem a 

föld részletek arányában? 6367 hektárral számolnak a szövegrészben, előtte 4862 hektár 

szerepel az anyagban. Nem érti a számokat.  

 

Dr. Bacsárdi József: a kivett területeket nem számolhatta bele a mezőőri járulék számításánál, 

illetve nem számolta bele az erdőket és a halastavakat. A táblázatban a kivett területekkel 

csökken 4862 hektárra az érintett területek száma.  

 

Ivanics Imréné: javasolja, hogy a rendeletek kerüljenek meghirdetésre az újságban. Sok 

lakásban nincs számítógép és van, ahol még televízió sincs.  

 

Dr. Bacsárdi József: SZMSZ szerint a honlapon kell közzétenni a rendeleteket, valamint közzé 

kell tenni még a faliújságon. Az újság tekintetében hosszabb lesz az átfutási ideje a rendelet 

alkotásnak. SZMSZ módosítással belekerülhet az újságba, de hosszabb lesz a rendelet alkotás 

ideje.  

 

Ivanics Imréné: több embert érint a téma.  

 

Bálint Istvánné: az újságba lehet hírként közölni. Az is hosszabbítja a folyamatot?  

 

Dr. Bacsárdi József: nem hosszabbítja.  

 

Bálint Istvánné: ezt működőképesnek tartja. Utalni kell arra, hogy hol találják meg a 

rendeletet.  
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Ivanics Imréné: nincs minden embernek számítógépe. Az újságban kell szerepeltetni azt, hogy 

a faliújságon a rendelet megtalálható.  

 

Döme Lászlóné: akit érint a kérdés, az értesül róla. Azt lehetne időnként megjelentetni, hogy 

az emberek kövessék a faliújságot.  

 

Ivanics Imréné: Bicske mezőváros. Majdnem minden második embernek van földje, szőlője.  

 

Bárányos József: elvi kérdésről van szó. Az önkormányzati újságok esetében mindig ott a 

dilemma, hogy egyfajta jogszabályközlő kiadvány legyen vagy egy közéleti lap, melyben olyan 

cikkek vannak, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot. Ha egy mondatban írják le azt, 

hogy az önkormányzat döntött, hogy 500 Ft/hektár a mezőőri járulék, akkor az olvasó azt vonja 

le, hogy megint még egy terhet raktak a nyakába. Egy hónapban 8-10 fontos kérdés is lehet, így 

a terjedelme sokkal nagyobb. A jelenleg szóban forgók körének nagy valószínűséggel van 

számítógépe, hiszen a bejelentéseiket internet felületen kell megtenniük. Találják meg azt a 

formát, hogy a terjedelem és a mondanivaló arányban legyen egymással.  

 

Dr. Bacsárdi József: példaként említi, hogy a két körös lakásrendelet 24 oldal volt.  

 

Bálint Istvánné: megfelelő megfogalmazással kell az újságban szerepeltetni és hivatkozni arra, 

hogy a rendelet hol található meg.  

 

Bárányos József: az önkormányzati rendelet módosítások tartalma röviden, pár mondatban 

jelenjen meg az újságban hivatkozással a részletes jogszabály elérhetőségére. Kéri a bizottság 

tagjait, aki az elhangzott kiegészítéssel támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

84/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Önkormányzati rendészet kialakításáról   

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Önkormányzati rendészet 

kialakításáról szóló határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzati rendelet 

módosítások tartalma röviden, pár mondatban jelenjenek meg az újságban hivatkozással a 

részletes jogszabály elérhetőségére.  

 

Bárányos József: kéri előrevenni a közalapítványokkal kapcsolatos előterjesztéseket, illetve a 

rendőrségi beszámolót.  
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5. Napirend 

"Bicske 1. Számú Általános Iskoláért" Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: lehet látni a beszámolóban az alapítvány pénzügyi helyzetét. A 

közalapítvány mérlege negatív. A könyvvizsgáló a vizsgálatot elvégezte.  

 

Börcs Krisztina: a közalapítvány a pénzéből tudta finanszírozni a kiadásait. Táborozás, belépő, 

személyi szállítás – a célnak megfelelő – kiadásai vannak. Támogatás nem túl sok volt. Helyben 

kapott kevesebb összeget. 269.000 Ft-ot kapott az adó 1%-kal. A művelődési közalapítvány 

támogatta 200.000 Ft-tal. A kuratórium azt mondja, hogy indokolt a fenntartása, mert az 1%-ot 

tudják gyűjteni.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki a „Bicske 1. Számú Általános Iskoláért” 

Közalapítvány 2015. évi beszámolóját elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

85/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: „Bicske 1. Számú Általános Iskoláért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról   

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a „Bicske 1. Számú Általános Iskoláért” 

Közalapítvány 2015. évi beszámolóját. 

 

 

6. Napirend 

A "Bicske Cigányságért" Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: látható a pénzügyi tevékenysége a közalapítványnak. A könyvvizsgáló 

áttekintette az anyagot.  

 

Börcs Krisztina: nagyon kevés volt a közalapítvány bevétele. A korábbi támogatásokból van 

pénzük.  

 

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

 

Több hozzászólás nem volt.  
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

86/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A „Bicske Cigányságért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról   

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a „Bicske Cigányságért” Közalapítvány 2015. 

évi beszámolóját. 

 

 

7. Napirend 

A Bicskei Rendőrkapitányság beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a rendőrkapitányságoknak a rendőrségi törvény alapján be kell 

számolniuk az önkormányzatoknak. A beszámolót határidőben megtette a rendőrkapitányság.  

 

Dr. Balázs Sándor: megköszöni az együttműködést és támogatást, amit kaptak. A 

támogatásból székeket vásároltak. Jutalmazásra került sor a rendőrségnél. Egyre jobb a 

kapcsolat a rendőrség és az önkormányzat között. A jó együttműködést és a lakók elismerését 

nagyra értékeli. Igyekeznek a továbbiakban is hasonlóképpen, még jobban teljesíteni.  

 

Bárányos József: megköszöni az iskolával kapcsolatban történő gyors és együttműködő 

segítségét. A kollégák biztonságérzetét növeli, hogy számíthatnak a rendőrökre. Néhány 

mondatban kéri, számoljon be a polgárőrséggel kapcsolatos együttműködésről. Van-e olyan 

terület, ahol még lehetne tovább fokozni az együttműködést. Miben tudnak segíteni a 

polgárőrök a rendőröknek? A bicskei migráns helyzetről kér tájékoztatást.  

 

Dr. Balázs Sándor: az iskolával kapcsolatban köszöni a jelzéseket, továbbra is ott lesznek. A 

migránshelyzettel kapcsolatban arra törekszenek, hogy ne érezzék a városlakók a migránsok 

jelenlétét. Nemcsak, hogy hazajöhetnek a fiatal lányok este 8,10 órakor, hanem azt látja, hogy 

csinosabbnál-csinosabb hölgyek futnak sportruházatban este. Ez is egyfajta jelzés arra, hogy 

biztonságban vannak. Nagyon odafigyelnek. Urai a helyzetnek. A táborban két egyén közötti 

konfliktus okozta a bajt. Semmi egyéb vonzata nincs, ami a bicskei polgárok életét 

veszélyeztetné.  

 

Bárányos József: bicskei fiatalok zaklatásáról nem tudnak?  

 

Dr. Balázs Sándor: ilyenről nem tudnak. Jelzés után is azonnal a helyszínen vannak. Ezzel 

kapcsolatban folyamatosan érkeznek a köszönő levelek, telefonok. Polgárőrség kettő is van. 

Akik már működnek, azokkal folyamatos a kapcsolatuk. A migráns kérdésbe is bevonták őket. 

A Tesco biztonsági vezetőjével is folytattak egyeztetést, melynek a hatását érzik. A biztonsági 
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őrökön kívül a polgárőröket is kérték arra, hogy menjenek be a bevásárlóközpontba és legyenek 

ott. Megelőző, elrettentő jelenlétükkel segítik a rendőrség munkáját. Bármilyen rendezvény 

esetén rögtön segítenek a polgárőrök. Nagyon jó partnerek. Amennyiben a másik polgárőrség 

is feláll, akkor még jobban tudnák a rendőrség koordinálásával még egy szegmensét a 

közbiztonságnak biztosítani. Egy reagálóbb, figyelőbb polgárőrség lenne. Nem lenne rossz, ha 

beindulna.  

 

Bárányos József: a kamerarendszerrel kapcsolatban érdeklődik, hogy volt-e már olyan eset, 

amelyben konkrétan segített a kamerafelvétel. Van gyakorlati haszna?   

 

Dr. Balázs Sándor: természetesen. A térfigyelő rendszernek már maga az a haszna, hogy van. 

Van már visszatartó ereje. Jó dolognak tartja, hogy fölszerelték és bővítették.  

 

Ivanics Imréné: a hivatalos emberek máshogyan érzik, mint a közemberek. Olyan 

információval már rendelkezett, hogy a vonaton egy illetőt 6-8 ember közrefogott, bár sikerült 

elmenekülnie. Ezt a rendőrségen nem jelezte. Ilyen esetek vannak. Az iskolakezdéskor mindig 

voltak rendőrök és polgárőrök. Fél 8 és 8 óra között, illetve ¾ 4 és 4 óra között, ha lehetséges, 

legyenek fokozottabb ellenőrzések a nevelési intézményeknél. Vegyék figyelembe, hogy mikor 

érkeznek a vonatok. A kisállomástól a menekülttáborig érintett szakaszt kéri figyelni. Rossz az 

ember közérzete attól, hogy látja a csapatokban vonuló migránsokat. Ki lehet őket kerülni, de 

egyre többen telepednek le a Tesco parkolóban is. Az iskolákat és a kisállomástól a 

menekülttáborig lévő szakaszt kéri fokozottan figyelni. Nem tudja, hogy mi az oka, hogy a 

másik polgárőr egyesület még nem alakult meg, de ezt közösen szorgalmazniuk kellene, ha már 

ilyen helyzetbe kerültek.  

 

Dr. Balázs Sándor: nagyon jó dolognak tarja a rendészet létrehozását. A szemetelést a 

közterület-felügyelet meg fogja tudni oldani. A rendőrség azt a részét végzi, hogyha 

csoportosulást lát, akkor kimennek és igazoltatást végeznek. Ha nem tudja valaki igazolni, hogy 

jogszerűen tartózkodik Magyarországon, már be is viszik. Az említett útvonalakat 

folyamatosan járja a rendőrség. Több gyalogost kért a belvárosba. Létszámban nem lettek 

többen. A reggeli jelenlétet az iskolánál azért nem tartja feltétlen fontosnak, mert a migránsok 

még alszanak. Inkább az iskolából kijövetel időszaka a fontosabb, ahol ott is vannak. Amiről 

tudnak, abban tudnak lépni. Bíztatná a polgárokat arra, ha problémájuk van, szóljanak. Azt 

mindig tudniuk kell, hogy megtörtént az adott eset.  

 

Ivanics Imréné: látja a menekülttábor körül cirkáló rendőrautókat, mégis szeretné, ha 

gyalogosan is jelen lennének a rendőrök.  

 

Dr. Balázs Sándor: ott is vannak gyalogosok és bent a táborban is, illetve onnan ki is mennek.  

 

Bárányos József: további hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a beszámolót 

elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

87/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Rendőrkapitányság beszámolójáról   

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Rendőrkapitányság beszámolóját.  

 

 

8. Napirend 

Tájékoztatás az ebrendészeti telep áthelyezéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: tájékoztatásról van szó az ebrendészeti telep áthelyezésével kapcsolatban. 

Megérkezett a Bicske Építő Kft. értékbecslése az ebtelep építésével kapcsolatban, mely 67 

millió forint lenne. Az előterjesztéshez csatolásra került egy ajánlat is. Egyeztetni kívánnak a 

tatabányai telephely vezetőjével ez ügyben.  

 

Bárányos József: a gyepmesteri ajánlatról kér tájékoztatót.   

 

Dr. Bacsárdi József: 14 napig tartják a kutyákat, melynek alapdíja 6 ezer forint.  

 

Bárányos József: ha éves szinten befognak 100 kutyát, akkor a 100 kutya költsége éves szinten 

1 millió forint. 67 évig foghatják be a kutyákat az ajánlati árat tekintve.  

 

Ivanics Imréné: kéri, a költségkimutatás egészüljön ki egy tervrajzzal, illetve dologi és 

személyi költségeket is tartalmazzon egy évre kimutatva. A megépítés egyszerű dolog, de látni 

szeretnék azt, hogy mi kerül az épületbe, annak milyen dologi és személyi vonzata van.  

 

Bálint Istvánné: a településen fent kell tartani valamit. Bejelentést követően a kóbor állat nem 

marad ugyanazon a helyen. A befogás egyéb költségeket is vonz maga után, ha ezt a megoldást 

választják.  

 

Bárányos József: lehet, hogy nem Székesfehérvárral, hanem Etyekkel kell szerződést kötni, 

hiszen az a település közelebb van.  

 

Bálint Istvánné: csak 14 napig tartják az állatot, ha nem lesz gazdája, elaltatják. Az 

ebrendészeti telep mellett élőknek valószínű, hogy nagyon kellemetlen a helyzet.   

 

Ivanics Imréné: messze lakik a teleptől, de hallja.  

 

Döme Lászlóné: az ebtelep mellett élőknek szörnyű lehet.  

 

Bárányos József: mindenképpen megoldást kell találniuk. A telep a jelenlegi helyén nem 

maradhat. Túlzásnak tartja a 67 millió forintot. Támogatja, hogy az új előterjesztésben a 

működési költségek, bér és dologi kiadások kerüljenek be a mostani tapasztalatok alapján 

számolt kutyaszámmal. Kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja az elhangzott javaslatot, jelezze.  
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Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

88/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztatás az ebrendészeti telep áthelyezéséről 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az ebrendészeti telep áthelyezéséről szóló 

tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy az anyagba kerüljenek bele a működési költségek (bér- 

és dologi kiadások) a jelenlegi tapasztalatok alapján számolt eb darabszámmal.  

 

Dr. Bacsárdi József: Tatabányán 14 kutyánál több soha nincs.  

 

Bárányos József: kérdezzenek rá a kutyák sorsára. Mi történik velük?  

 

 

9. Napirend 

Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a belső 

ellenőrzés működéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: jogszabály írja elő a beszámoló elkészítését. Decemberben elfogadta a 

képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzési tervet. A 2015. évi vizsgálatoknak az 

eredményét lehet ebben a dokumentációban látni. Igyekeztek a hibákat kijavítani.  

 

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

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  
 

89/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a 

belső ellenőrzés működéséről  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a folyamatba épített előzetes, utólagos és 

vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés működéséről szóló beszámolót.  
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10. Napirend 

Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: szeretnék a villamos áramot is megtendereztetni. Ehhez kell kötni egy 

szerződést a Sourcing Hungary Kft-vel, ahogy a korábbi időben is megtörtént. Lehet látni a díj 

összegét. A tendereztetéssel tudják olcsóbban beszerezni a villamos áramot az intézmények 

számára. Mivel 30 millió forint fölötti a közbeszerzési érték, mindenképpen muszáj 

közbeszerzési eljárást lefolytatni. A határozattal a testület a közbeszerzést módosítaná, 

amennyiben azt mondja, hogy a Sourcing Hungary Kft-vel kíván a jövőben is együttműködni. 

Az eddigi munka pozitív volt, az árcsökkenést mindig elérték.  

 

Bárányos József: 10 %-os megtakarítás 3 millió forintot jelenthet. Kéri a bizottság tagjait, aki 

támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

90/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről   

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat intézményeinek villamos 

áram beszerzéséről szóló határozati javaslatot. 

 

 

11. Napirend 

A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a Kormányhivatal kérte, hogy nézzék meg a különböző számviteli 

nyilvántartásoknak és a kataszternek az összhangját, illetve azt, hogy ez mennyiben van 

összhangban a vagyonrendelettel. Ez megtörtént és megtették a szükséges lépéseket ez ügyben.  

 

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

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
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A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

91/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról 

szóló határozati javaslatot.  

 

 

12. Napirend 

Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatások elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: el kellett számolni a támogatásokról az egyháznak. A tavalyi évben 900 

ezer forint támogatást kapott egyszer, illetve egy 25 millió forintos támogatást. Ezekről a 

támogatásokról adott tájékoztatást az egyházközség.  

 

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

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

92/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Római Katolikus Egyházközség 

részére nyújtott támogatások elszámolásáról szóló határozatot.  

 

Bárányos József: kéri, hogy következő napirendként beszéljék meg a köztemető fenntartási 

támogatások beszámolójáról szóló előterjesztést.  
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13. Napirend 

Köztemető fenntartási támogatások beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: mind a két egyház elszámolt. Az egyik tételesen, a másik nem tételesen. A 

szerződés szerint nem követelmény szerződés szerint elszámolni. Kéri az észrevételeket, 

kérdéseket.  

 

Ivanics Imréné: ünnepek előtt azt vette észre, hogy a szemetesek nincsenek kiürítve, az 

elszáradt virágot nem lehet hová tenni. Sok a szemét a temető területén. Több illegális szemét 

elhelyezési hely is van a temetőben. Arra figyeljenek oda, hogy legalább ünnepekkor ne így 

legyen. A fák tövébe hordják a lenyesett hulladékot a temetőben. Ezért már tett panaszt a 

plébánián. Ezt jelezni kellene a plébánia felé.  

 

Dr. Bacsárdi József: levelet fognak írni és a válaszról tájékoztatni fogják Ivanics Imrénét.  

 

Bálint Istvánné: a BGSZ-nek íródjon a levél. Két közfoglalkoztatott kint van a temetőben. 

Utána fognak nézni, hogy miért nincsenek ürítve a szemetesek. Két hónapja van szerződés a 

plébániával.  

 

Ivanics Imréné: a szemét nem két hónap alatt gyűlt össze. Húsvétkor ugyanez az állapot volt 

a temetőben.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki a beszámolót azzal kiegészítve, hogy kerüljön 

levélben tájékoztatásra a BGSZ, jelezze.   

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

93/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Köztemető fenntartási támogatások beszámolójáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a köztemető fenntartási támogatások 

beszámolóját.  

A Gazdálkodási Bizottság kéri, hogy a Bicskei Gazdasági Szervezet levélben legyen 

tájékoztatva a temetőben található hulladékkal kapcsolatban.  

 

 

14. Napirend 

Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület támogatási kérelméről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  
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Dr. Bacsárdi József: a Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület tatamit akar építeni. Erre 

vonatkozóan írtak levelet az önkormányzatnak. A bizottság döntése alapján lehet adni 

támogatást.  

 

Bálint Istvánné: bicskei gyerekekről van szó. Korábban a Szent László Iskolában és a 

gyerekotthonban voltak az edzéseik. Mivel már nem kaptak ezekben az intézményekben helyet, 

jelenleg Csabdira járnak át edzésekre. Öregbítik Bicske hírnevét. Sokat szerepel a 

sportegyesület.  

 

Bárányos József: támogatja a 200.000 Ft-os támogatást, de kéri a tételes elszámolást. Kéri a 

bizottság tagjait, aki az elhangzott kiegészítéssel támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

94/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület támogatási kérelméről  

 

A Gazdálkodási Bizottság javasolja a Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület 200.000 Ft 

keretjelleggel történő támogatását, illetve a felhasználásról tételes elszámolás készítését.  

 

 

15. Napirend 

Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: 300.000 Ft támogatást kér az iskola, táboroztatás költségeire. A korábbi 

években is rendeztek táborozást.  

 

Bárányos József: reggel beszélt polgármester úrral, aki tudja támogatni a 300.000 Ft 

támogatási összeget, keretjelleggel. 

 

Bálint Istvánné: az ülés előtt beszélt polgármester úrral. 300.000 Ft támogatási összeget 

javasol, keretjelleggel és a képviselő-testületi ülésig tisztázni fogják a pontos összeget.  

 

Bárányos József: a jövő heti testületi ülésig a keret jelleg kerüljön pontosításra, mi az az 

összeg, ami a táboroztatáshoz szükséges. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslattal 

kiegészítve elfogadásra javasolja a határozatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
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A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

95/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti 

Iskola támogatási kérelméről szóló határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a testületi 

ülésig a kerüljön pontosításra, hogy mi az az összeg, ami keretjelleggel a táboroztatáshoz 

szükséges.  

 

 

16. Napirend 

Barátság Nyugdíjas Klub támogatási kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a nyugdíjas klub a 25 éves jubileumát szeretné megünnepelni. Erre 

vonatkozóan kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A nyugdíjas klub nem egyesület, nincs 

jogi személyisége. Ha az önkormányzat támogatja, akkor ezt úgy tudja megtenni, hogy saját 

számlájára megveszi az ételt. Támogatási szerződést nem tud az önkormányzat kötni a 

nyugdíjas klubbal.  

 

Bálint Istvánné: amennyiben ezt az összeget étkezésre fogják fordítani, akkor az ÁFA összeget 

be kell fizetni. 27% az ÁFA.  

 

Molnár Enikő: az önkormányzat nevére szóló számlát kell hoznia a Barátság Nyugdíjas 

Klubnak bruttó 120.000 Ft összegben.  

 

Bárányos József: a 120.000 Ft tartalmazza az ÁFA összegét. Támogatásra javasolja a 120.000 

Ft összeget azzal, hogy a fogyasztásról szóló számlát az önkormányzat fogadja be. Kéri a 

bizottság tagjait, aki elfogadja az elhangzott javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

 

 



19 

 

 

96/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Barátság Nyugdíjas Klub támogatási kérelméről  

 

A Gazdálkodási Bizottság a Barátság Nyugdíjas Klub részére bruttó 120.000 Ft támogatást 

javasol, azzal, hogy a fogyasztásról szóló számlát az önkormányzat fogadja be.  

 

 

17. Napirend 

Térítésmentes uszodahasználati kérelméről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: a szokásos két táborról van szó. Minden évben meg szokták adni a 

támogatást. Kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

97/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Térítésmentes uszodahasználati kérelemről 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a térítésmentes uszodahasználati kérelemről 

szóló határozati javaslatot.  

 

 

18. Napirend 

Semmelweis-napi program előkészítéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a Humánerőforrások Bizottság tárgyalta a napirendet és támogatta a 

határozati javaslatot. A program időpontja június 30., mivel a július 1. munkaszüneti nap.  

 

Bálint Istvánné: pontosítja a határozati javaslatot 18 órai kezdéssel. 

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott kiegészítéssel támogatja a határozati 

javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
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A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

98/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Semmelweis-napi program előkészítéséről  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Semmelweis-napi program előkészítéséről 

szóló határozati javaslatot azzal, hogy a program kezdő időpontja 18 óra legyen.  

 

 

19. Napirend 

Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

Bárányos József: Molnár Enikőtől kérdezi, hogy rendben volt-e az elszámolás?  

 

Molnár Enikő: igennel válaszol. 

 

Bárányos József: hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a határozati 

javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

99/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról   

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 

nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot.  

 

 

20. Napirend 

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester  

 

Bárányos József: Molnár Enikőtől érdeklődik az elszámolással kapcsolatban.  
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Molnár Enikő: minden elszámolást rendben találtak.  

 

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

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

100/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Roma Nemzetiségei Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város Roma Nemzetiségei 

Önkormányzat részére nyújtott támogatások elszámolásáról szóló határozati javaslatot.  

 

 

21. Napirend 

Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó adománygyűjtő 

akció szervezése, meghirdetése 2016. évre  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: szeretne az önkormányzat a kárpátaljai fiatalok üdültetéséhez 

adománygyűjtő akciót szervezni. Az akcióhoz szeretnének pénzt gyűjteni. Erre alszámlát kíván 

nyitni az önkormányzat és szeretné, ha az önkormányzat is támogatást nyújtana.  

 

Bárányos József: ez általános kárpátaljai fiatalok támogatása vagy Csap községre vonatkozóan 

merült fel?  

 

Bálint Istvánné: Csap községgel készül testvértelepülés kialakítása, így azt gondolták, hogy 

40 gyereket hívnának meg, melyből 30 Csap községből, 10 Rát községből érkezne. Augusztus 

16- tól augusztus 20-ig látnák vendégül a gyerekeket. Úgy emlékszik, hogy tavaly 300.000 Ft 

összegben támogatták a táboroztatást.  

 

Bárányos József: tudja-e támogatni a bizottság a 300.000 Ft összeget?  

 

Ivanics Imréné: véleménye szerint ez az összeg lehet, hogy kevés lesz.  

 

Bálint Istvánné: az országgyűlési képviselőnek fogják átadni a döntést, aki meg fogja keresni 

a választókerületbe a településeket, akik lehetőségükhöz mérten támogatják az akciót. Tavaly 

1,5 millió forint volt, amit erre a célra fordítottak. A tábor helyszíne Zánka lesz.  

 



22 

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a 300.000 Ft összegben történő 

támogatást, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

101/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akció szervezése, meghirdetése 2016. évre 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, 

hogy a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez 300.000 Ft támogatás kerüljön 

folyósításra.   

 

 

22. Napirend 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: kútállapot vizsgálat történt a tavalyi évben. 1.459.000 Ft összeg került 

átutalásra, erre a feladatra. Erről beszámoló készült. A beszámolót a pénzügyi iroda átnézte és 

rendben találta.  

 

Bárányos József: ez a vízmilyenség vizsgálattal volt összefüggésben?   

 

Dr. Bacsárdi József: így van és ásványvíz minőségű a víz.  

 

Bárányos József: egy befektetőt kellene már találni.  

 

Dr. Bacsárdi József: a kút felhasználható a palackozásra függetlenül attól, hogy abból ivóvizet 

is termelnek ki. Jött egy levél arra vonatkozóan, hogy lehet palackozni is belőle.  

 

Bárányos József: a beszámolót fogadja el a bizottság és tegyen valami javaslatot a jövőre 

vonatkozóan.  

 

Ivanics Imréné: lehetőséget kell keresni a hasznosításra.  

 

Molnár Enikő: még vannak vizsgálatok, melyeket el kell végezni.  
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Bárányos József: a következő bizottsági ülésre kérnek egy ütemtervet a további felhasználás 

teendőiről. Mi-minden szükséges, illetve milyen költségekkel jár.  

 

Döme Lászlóné: kérjenek tájékoztatást arról, hogy eddig mi lett elvégezve és mit kellene tenni 

ahhoz, hogy hasznosítható legyen a víz.  

 

Bárányos József: egy kicsi palackozó mibe kerülhet? A következő ülésre készüljön ütemterv 

a kút további felhasználási lehetőségeiről, különösképpen arra tekintettel, hogy a beruházáshoz 

mik a szükséges feltételek és a beruházás milyen költségekkel jár. Kéri a bizottság tagjait, aki 

az elhangzott javaslatot elfogadja, jelezze.  

 

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

102/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról  

 

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

Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot. 

 

A Gazdálkodási Bizottság kéri, hogy a következő ülésre készüljön ütemterv a kút további 

felhasználási lehetőségeiről, különösképpen arra tekintettel, hogy a beruházáshoz mik a 

szükséges feltételek és a beruházás milyen költségekkel jár. 

 

 

23. Napirend 

Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatások elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: Molnár Enikőtől érdeklődik az elszámolással kapcsolatban.   

 

Molnár Enikő: mindent rendben találtak az elszámolásban.  

 

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

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

103/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatások elszámolásáról   

 

A Gazdálkodási Bizottság a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról szóló határozatot elfogadásra javasolja.  

 

 

24. Napirend 

A Bicske Városi Helyi Akció Csoport megalapításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: Európai Uniós pénzek lehívására lehet pályázni. Össze kell fognia több 

településnek, több szervezetnek és ezek összefogásával létrejöhet a helyi akció csoport. Az 

akció csoportnak meg kell határoznia bizonyos célokat. Ezt követően tud pályázni bizonyos 

pénzösszegekre a célok végrehajtásához.  

 

Bárányos József: a konzorciumban részt kell vennie az önkormányzatnak, valamilyen 

vállalkozásoknak és civil szervezeteknek. Kerestek-e már meg valakit?  

 

Dr. Bacsárdi József: igen.  

 

Bálint Istvánné: folyamatban vannak a megbeszélések, elméleti síkon pozitívak a válaszok.  

 

Dr. Bacsárdi József: támogatásra javasolja a határozatot. Kéri a bizottság tagjait, aki 

elfogadásra javasolja a határozatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

104/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: a Bicske Városi Helyi Akció Csoport megalapításáról    

 

A Gazdálkodási Bizottság a Bicske Városi Helyi Akció Csoport megalapításáról szóló 

határozatot elfogadásra javasolja.  
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25. Napirend 

A behajthatatlan-, kisösszegű-, elévült követelések kivezetése a számviteli 

nyilvántartásból  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: szeretnék azon követeléseket kivezetni a nyilvántartásokból, amelyeknek 

a behajtására nincs lehetőség, vagy elévült összegek. Alapvetően 3,8 millió forint összegről van 

szó. Két részvénytársaságban lévő részvénytulajdonról is van még szó az előterjesztésben. 

Tudni kell azt, hogy ezek a részvénytársaságok megszűntek. Érdemes ezeket a tételeket 

kivezetni és megszűntetni a könyvben.  

 

Ivanics Imréné: a részvényekkel kapcsolatban kérdezi, hogy amikor megszűnnek ezek a cégek, 

nem kell kifizetni a részvényeseket. Amikor tudták, hogy ezek a társaságok megszűnnek, akkor 

kellett volna intézkedni. A részvényeseket a részvényük arányának megfelelően ki kell, hogy 

fizessék. Ha nem fizették ki, miért nem jelentkeztek? Ha kifizették, miért van még benne a 

könyvbe? A részvényeseket kártalanítani kell. Az ügyvédektől jogi szakvéleményt kell kérni. 

Testületi ülésre az ügyvéd tegyen le írásos anyagot, hogy mi történt az ügyben. Állásfoglalás 

nélkül nem dönthet a bizottság. Egy cég megszűnése esetén az ügyvédeknek kell tudnia, hogy 

mi a további eljárás a részvényekkel kapcsolatban. Ugyanezt gondolja a kisösszegű 

tartozásokról. Ezek esetében is kerüljön mellé az ügyvédi vélemény, hogy az adott esetben mik 

történtek. Az alátámasztó dokumentumokra szükség van.  

 

Döme Lászlóné: legalább véleményezze az ügyvéd.  

 

Ivanics Imréné: a részvényes részvénye nem veszik el.  

 

Fritz Gábor: ha a hitelezői igény bejelentés nem történt meg, akkor nem tudnak mit tenni. Az 

egyik cég 2008-ban szűnt meg. Öt év az általános elévülési idő.  

 

Ivanics Imréné: egy társaság részvénykönyvébe be van jegyezve, hogy kik a részvényesek. A 

megszűnéskor a felszámolás alatt mindent rendezni kell.  

 

Fábián Róbert: adott esetben a tartozása nagyobb lehet a cégnek, mint az értéke.  

 

Ivanics Imréné: akkor erről nyilatkozzanak. Erre így rábólintani nem tud. Egyetért azzal, hogy 

ki kell vezetni, de kellő alátámasztás szükséges.  

 

Bárányos József: a kis összegekre is ez a javaslata Ivanics Imrénének? 

 

Ivanics Imréné: mindegyikre! Legyen ott, hogy miért!  

 

Bárányos József: a lista kerüljön átadásra az ügyvédnek és készüljön róla egy feljegyzés, 

amiben jogi értelemben alátámasztja, hogy ezek miért behajthatatlanok, ezután ki lehet vezetni 

a könyvekből. A bizottság nem érzi úgy, hogy minden információ birtokában van ahhoz, hogy 

ezt támogatni tudja. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslatot támogatja, jelezze.  
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Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

105/2016. (V.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: a behajthatatlan-, kisösszegű-, elévült követelések kivezetése a számviteli 

nyilvántartásból  

 

A Gazdálkodási Bizottság javasolja, hogy a behajthatatlan-, kisösszegű-, elévült követelések 

előterjesztett listája kerüljön átadásra az önkormányzat által megbízott ügyvédnek, aki 

készítsen feljegyzést, amelyben alátámasztja a behajthatatlanság indokát. 

 

 

 

26. Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Ivanics Imréné: a TESZED programkor elhangzott egy javaslat, hogy készüljenek olyan táblák 

az illegális szemétlerakókra, hogy „Kamerával őrzött terület, szemetet lerakni tilos!”. Kérték, 

hogy vadkamerák kerüljenek elhelyezésre ezekre a helyekre. Így a munkának sem eleje, sem 

vége! Mindenhonnan történjen meg a szemétszállítás. Meggyőződése, hogy így kevesebb lesz 

az illegális szemétlerakó. Jó lenne, ha lenne egy közös egyeztetés a BGSZ, a Zöld Bicske és az 

önkormányzat között, hogy ezeket a helyeket végigjárva felmérjék a szemét elszállításának 

költségét. Egy szemétkupac közepén élnek Bicskén és nem tudják mitől betegek.  

 

Bálint Istvánné: a szemét lerakó helyek felszámolásáról beszéltek már régebben. Elhangzott a 

gazdálkodási bizottság ülésén, hogy felkérik a Zöld Bicskét arra, hogy bizonyos időközönként 

tegye meg a szemét összegyűjtését.  

 

Ivanics Imréné: az ügyvezető azt mondta, hogy erre nincsenek gépek és emberek. Össze 

kellene fogni az önkormányzatnak, a BGSZ-nek és a Zöld Bicskének legalább már arra, hogy 

felmérjék és pontosítsák a helyszíneket. A táblák kihelyezése, a kamerák elhelyezése talán 

visszatartó erő lehet. A csapadékvízzel kapcsolatban elmondja, hogy a Csabdi útra folyik ki az 

1-es út melletti földekről egy része a csapadékvíznek. Egy részét sikerült bevezetni az árokba, 

de a másik része a Bajcsy Zsilinszky utcai telkeken keresztül lemegy a Ravasz László utcán és 

a Kőrösi utcán a Csabdi útra. Kéri nézzék meg, hogy erre milyen megoldást tudnak találni. A 

közútkezelőnek volt egy felajánlása, hogy az 1-es út árkát kitisztítják. Ha nem tudja a 

közútkezelő kitisztítani, akkor kérjenek engedélyt a kitisztításra. A folyamatos vízlefolyást meg 

kell oldani. A Bajcsy Zsilinszky utcában nincs árok, így nagyobb esőzés során a házak 
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pincéjében áll a víz. Az oldali árok kiásása megoldást jelenthetne. A helyszíni bejáráson 

szívesen részt vesz.  

 

 

Kmf. 

 

Bárányos József  Döme Lászlóné 

a Gazdálkodási Bizottság elnöke         jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


