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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. június 23. 900 óra 

 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tagok:  

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Dr. Bacsárdi József aljegyző 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető 

Dr. Hekman Tibor ügyintéző 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

 

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

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

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

 

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

 

121/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

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

 

A Gazdálkodási Bizottság Döme Lászlónét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  

 
 

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

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  
 

122/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

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

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

2) Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester  

 

3) Bicskei önkormányzati rendészet kialakításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

4) A 2016. évi költségvetés módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

5) Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/F 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 

költségelszámolásról  

Előterjesztő: polgármester 

 

7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 14/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

8) Az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról  
Előterjesztő: polgármester 

 

9) Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola támogatási kérelméről  
Előterjesztő: polgármester 

 

10) Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

11) A lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

12) A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójának 

elfogadásáról  
Előterjesztő: polgármester 
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13) Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának 

gyakorlásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

14) Tájékoztatás a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 

ásványvízpalackozó üzemének létrehozásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

15) A 2016. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

16) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. 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: korábban már volt a bizottság előtt az anyag. Korábban a bizottság is és 

a testület is támogatta a rendelet szövegét. A rendelettel kapcsolatos vélemény nem érkezett. A 

módosítás arról szól, hogy lehetőség legyen arra, hogy a vállalkozások számára írják ki a 

pályázatot költségelvű önkormányzati bérlakások bérleti jogára. Ez arról szól, hogy ha a 

vállalkozások megszerzik a bérlőkijelölési jogot, akkor ők lehetnek azok, akik kiválaszthatják, 

hogy ki lakjon a lakásban. Az önkormányzat dönthet arról, hogy ki élhet a lakásban. Ezzel 

tudnák a helyi vállalkozásokat támogatni abban, hogy a munkaerőt helyben foglalkoztassák, és 

ne kelljen sokat utazniuk. Kéri a rendelet támogatását.  

 

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

rendelet 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:  

 

123/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. 

(III.30.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja.  
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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: szeretnék este 10 órától reggel 6 óráig szabályozni az üzletek nyitva 

tartását. Nemleges rendeletre tesznek javaslatot, amelynek oka az, hogy jelenleg nincs még 

olyan típusú eszközük, amellyel ki tudnák kényszeríteni a zárva tartással kapcsolatos 

feladatokat. A bizottság olyan döntést hozott a múlt hónapban, ha lesz közterület-felügyelet, 

akkor térjenek vissza a kérdésre. Addig nemleges rendeletet javasol elfogadni.  

 

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:  

 

124/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Az üzletek működésével és éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről 

 

A Gazdálkodási Bizottság az üzletek működésével és éjszakai nyitva tartásával összefüggő 

kérdésekről szóló rendelet módosítását elfogadásra javasolja.  

 

 

3. Napirend 

Bicskei önkormányzati rendészet kialakításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: harmadszor van a bizottság előtt az előterjesztés. A mezőőri járulék 500 

Ft/hektár összegben lesz megállapítva január elsejétől. Konzultációt folytattak az érintettekkel, 

a földhasználókkal, akik túlnyomórészt rendben találták az 500 Ft/hektáros mezőőri járulékot. 

Jelentkezők nem nagyon vannak az állásra. Közigálláson, a honlapon és most a szuperinfóban 

kerül megjelentetésre az állás. Érettségi végzettségre van szükség, illetve egy OKJ-képzésre. 

Amennyiben azt látják, hogy alkalmas a jelentkező, akkor a beiskolázást is meg lehet oldani, 

és a szerződést vele 2-3 évre kötni.  

 

Ivanics Imréné: már az első körű tárgyalásnál kérte, hogy a Szuperinfó hirdető újságba jelenjen 

meg az állás. Erre figyeljenek oda, hiszen a Szuperinfó minden háztartásba, gyakorta eljut.  

 

Döme Lászlóné: javasolja, hogy a Bicskei Újságba is kerüljön bele az állásajánlat.  

  

Bárányos József: a Bicskei Újságban, illetve a Szuperinfó újságban kiemelve jelenjen meg a 

hirdetés.  
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Ivanics Imréné: a gondozatlan árkokkal kapcsolatos felszólító levélről érdeklődik.  

  

Dr. Bacsárdi József: a műszaki iroda dolgozói járták az utcákat.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a rendelet-tervezetet, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

125/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei önkormányzati rendészet kialakításáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság a Bicskei önkormányzati rendészet kialakításáról szóló rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja.  

A Gazdálkodási Bizottság javasolja, hogy a Bicskei Újságban és a Szuperinfóban is hirdesse 

meg a mezőőri és közterület-felügyelői állásokat a jegyző. 

 

 

4. Napirend 

A 2016. évi költségvetés módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: néhány előirányzat került módosításra, mely emelte a bevétel és a kiadás 

előirányzatait is.  

 

Molnár Enikő: módosításra kerültek a tavalyi évben elszámolt uszodatechnológia, hő- és 

villamos energia pályázatból fennmaradó rész, 667.000 Ft. Állami támogatás 3 millió forint 

volt. Ez alatt a bérkompenzációt, az ágazati pótlékot, a kiegészítő szociális ágazati pótlékot érti. 

Különböző működési bevételek érkeztek. A MÁV területének rendben tartásáért az idén 

érkezett meg az összeg. Gépjármű eladásából származó bevétel volt, mely a BGSZ-nél történt. 

A tavalyi évi pénzmaradvány a költségvetésben az év végi bankszámlán lévő maradványok 

kerültek tervezésre. A beszámolóban a maradvány kimutatás űrlapon voltak eltérések a függő 

tételekkel kapcsolatban, így módosításra volt szükség. A költségvetés tervezésekor ez az űrlap 

nem áll rendelkezésre, így most korrigálta a bevételi részeket. Az Orvosi Ügyeletből befolyt 

összeggel emelte meg az előirányzatot.  

 

 

Bálint Istvánné megérkezett az ülésre.  
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Bárányos József: köszönti Bálint Istvánnét. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a 2016. 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:  

126/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. évi költségvetés módosításáról 
 

A Gazdálkodási Bizottság a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja.  

 

 

5. Napirend 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/F 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: megüresedett az Akácfa utca 1/F. 1. szám alatti lakás, melyre kiírják a 

pályázatot. Július 15-ig kell jelentkezni. 

 

Bárányos József: érdeklődik, hogy ezeket a döntéseket nem lehet-e bizottsági hatáskörbe tenni. 

Kéri legyen megvizsgálva annak lehetősége, hogy mit kell módosítani ahhoz, hogy bizottsági 

jogkörbe kerüljön a döntés.  

 

Dr. Bacsárdi József: SZMSZ módosításra van szükség.  

 

Bárányos József: valamelyik ülésre ki kellene tűzni az SZMSZ módosítást. Az alapítványok, 

egyéb beszámolók is hasonló kérdést vet fel. Egyeztessenek arról, hogy mikor kerüljön be a 

képviselő-testület elé az anyag. További hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki 

támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  
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127/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/F. 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyáról 
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a pályázat kiírása az Akácfa utca 1/F. 1. ajtó 

alatti költségelvű lakás jogviszonyáról szóló határozatot.  

A Gazdálkodási Bizottság kéri, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy bizottsági hatáskörbe 

kerüljön a döntési jogkör.  

 

 

6. Napirend 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 

költségelszámolásról  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: előírás, hogy dönteni kell a képviselő-testületnek ezzel kapcsolatban. Az 

Euromax 2005 Kft. látja el Bicskén a szennyvíz elszállítását. A beadott elszámolás rendben 

van.  

 

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

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

128/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 

költségelszámolásról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 

készített éves költségelszámolásról szóló határozati javaslatot.  
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7. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 14/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: KOFU kódok, azaz kormányzati funkció kódok módosulnak. Ez mutatja 

meg, hogy az önkormányzat milyen funkciókat gyakorolhat.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a módosítást, 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:  

 

129/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: az SZMSZ-ről szóló 14/2015. (IX.30.) ön kormányzati rendelet 1. számú 

függelékéről 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzatának a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. számú 

függelékéről szóló határozati javaslatot.  

 

 

8. Napirend 

Az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: egy hasznos programról van szó, amelyhez érdemes csatlakozni. Az 

előterjesztés mindent tartalmaz, ami szükséges lehet.  

 

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

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés:  

 

130/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az Európai Mobilitási Héthez való 

csatlakozásról szóló határozati javaslatot.  

 

 

9. Napirend 

Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola támogatási kérelméről  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola anyagi támogatást kért 

egy közös projektben való részvétel miatt. Az előterjesztő 200.000 Ft támogatást javasol.   

 

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

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

131/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola támogatási kérelméről 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és 

Szakközépiskola támogatási kérelméről szóló határozati javaslatot.  

 

 

10. Napirend 

Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Molnár Enikő: igennel felel.  

 

Bárányos József: kéri a kérdéseket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki 

támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  
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Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

132/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott 

támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot.  

 

 

11. Napirend 

A lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: fontos lenne a lakosság számára, hogy ismét legyen Bicskén veszélyes és 

elektronikai hulladékgyűjtés. Szeptember-október hónapban kerülne sor a gyűjtésre. Az 

előterjesztésben látható, hogy a piacon, pénteken és szombaton ugyanabban az időpontban 

kerülne megrendezésre a veszélyes hulladék gyűjtése, mint a gumiabroncs gyűjtés. Ha jól 

emlékszik délután 13-18-ig, illetve 9-15 óráig.  

 

Bárányos József: leírták azt, hogy mik ezek a veszélyes hulladékok, Elektronikai hulladékok? 

Festék? Akkumulátor? Autógumi? 

 

Bálint Istvánné: jelzi, hogy autógumi nem lehet a hulladékok között. Jelzi, hogy pénteken piac 

van. Két napról van szó. 15-19 óráig hat óra lehetőségük van a lakosoknak. Kisebb 

összefoglalót, tájékoztatást kell megjelentetni, hogy mi az, ami hozható a gyűjtésre. A 

tájékoztató kerüljön fel a honlapra és az újságba.  

 

Bárányos József: legyen kiemelve, hogy csak mi hozható.  

 

Ivanics Imréné: javasolja a Szuperinfóba is megjelentetni.   

 

Bálint Istvánné: a Szuperinfót óvatosan kezelné, hiszen ez csak a bicskei lakosok részére van, 

illetve a környező településekről érkezők, ha nem adhatják le a szemetet, hazafelé nehogy 

eldobálják.  

 

Bárányos József: a helyi adókkal kapcsolatos II. félévi értesítőbe tehetnének tájékoztatást a 

gyűjtéssel kapcsolatban.  

 

Bálint Istvánné: a Zöld Bicske Nonprofit Kft-t kell megkérni, hogy előző héten helyezze el a 

kukáknál a gyűjtéssel kapcsolatos tudnivalót.  
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Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslattal kiegészítve – Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. felkérését a tudnivalók kihelyezésére – elfogadja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

133/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtése 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Lakossági veszélyes és elektronikai hulladék 

gyűjtéséről szóló határozati javaslatot, azzal, hogy a Gazdálkodási Bizottság javasolja, hogy a 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. kerüljön felkérésre, hogy minden hulladékszállítással érintett lakás 

postaládájába helyezzen el egy tájékoztatót a veszélyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban a 

veszélyes hulladék gyűjtését megelőzően, valamint a jegyző gondoskodjon arról, hogy 

összefoglaló tájékoztató jelenleg meg a lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtésével 

kapcsolatban. 

 

 

12. Napirend 

A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójának 

elfogadásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: a beszámoló elkészült. Kéri a kérdéseket. Hozzászólás hiányában, kéri a 

bizottság tagjait, aki a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi 

beszámolóját elfogadásra javasolja, 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:  

134/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló 

Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról szóló határozati javaslatot.  
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13. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának gyakorlásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a Kormányhivatal jogerősen kijelölte a vadászterületeket. Erre 

vonatkozóan szeretnék, hogy felhatalmazást kapjon arra vonatkozóan a polgármester, hogy 

járuljon hozzá ahhoz, hogy az M1 autópályától délre eső területeken a Nimród Vadásztársaság 

használhassa a terület vadászati jogát.  

 

Bárányos József: a földtulajdonosi közösség gyűlésén a tulajdonost ki képviseli?  

 

Dr. Bacsárdi József: a polgármester és Ő delegálhat.  

 

Bárányos József: kéri, jelezzék, hogy szívesen vállalja a feladatot, ha Polgármester Úr ezzel 

egyetért. Új 20 éves üzemtervű ciklus van. A vadászati jog a földtulajdonhoz kötött, amelyet 

kétféleképpen hasznosíthat. Vagy ő maga alakít egy vadásztársaságot, vagy pedig egy másik 

szervezetnek átengedi a vadászati jogot. A Nimród Vadásztársaság vadászott eddig is a 

területen. Az önkormányzat a területet haszonbérbe adja, melyért a Vadásztársaság valamennyi 

összeget fog fizetni. Ez jelenleg 300 Ft/hektár/év. A Vadásztársaság vállalta azt, hogy a 

közösségi megmozdulásokon örömmel részt vesz. Adott esetben ehhez vadhússal is hozzájárul. 

További hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, 

jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

135/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának 

gyakorlásáról 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló 

területek vadászati jogának gyakorlásáról szóló határozati javaslatot.  

 

 

14. Napirend 

Tájékoztatás a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. ásványvízpalackozó 

üzemének létrehozásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: igazgató asszony leírta, hogy mik a tervek.  
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Ivanics Imréné: most elfogadják a tájékoztatót. Mikor kell arról dönteni, hogy esetleg 

beindítják a folyamatot.  

 

Bárányos József: van megfelelő minőségű víz, amely alkalmas a palackozásra. Kérdése az, 

hogy mi a következő lépés.  

 

Döme Lászlóné: az anyagban szerepel, hogy befektetőt kell keresni.  

 

Bárányos József: látják, hogy a Fejérvíz mindent megtesz annak érdekében, hogy az egészet 

bojkottálja.  

 

Ivanics Imréné: tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy indítsák el annak a folyamatát, 

hogy a megvalósulási tanulmány elkészüljön. Ezután látják azt, hogy ez mennyibe fog kerülni. 

A tanulmányt kellene kiegészíteni azzal, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy Bicske 

városa is ezt a vizet kaphassa.  

 

Molnár Enikő: a Fejérvíz Zrt-t kérték fel arra, hogy a további feladatokat végezzék el. Az 

utolsó fázisban tartanak. Most végzik el az utolsó vizsgálatokat.  

 

Bárányos József: hogyan lehetséges az, hogy az a cég, amelyikben az önkormányzat 

résztulajdonos megengedheti magának, hogy válaszra sem méltatja a tulajdonost? 

 

Molnár Enikő: a múlt héten érkezett a válaszlevél. Az ezzel kapcsolatos válasz, melyben a 

kútvizsgálás befejezését kérték, elpostázásra került.  

 

Bárányos József: van új információ az előterjesztéshez képest.  

 

Molnár Enikő: a kolléganő telefonon beszélt a Fejérvíz Zrt-vel.  

 

Ivanics Imréné: kéri vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a bicskei polgárok is ezt a vizet 

fogyaszthassák.   

 

Bárányos József: vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy miképpen valósítható meg az, hogy 

a bicskeiek számára is a mányi kútból kerüljön az ivóvíz szolgáltatásra és az ivóvíz vezetékre 

történő rácsatlakozás milyen költségeket jelent, illetve milyen beruházás szükséges a 

kiépítéshez. Kéri, hogy a soron következő rendes bizottsági ülésen jelenjen meg a Fejérvíz Zrt. 

egy képviselője, hogy a mányi kúttal kapcsolatban a felmerülő kérdésre választ tudjon adni.  

 

Ivanics Imréné: kéri, hogy a Fejérvíz Zrt. képviselője már számításokkal érkezzen arra 

vonatkozóan, hogy a településen történő ivóvíz fogyasztás kiépítése mennyibe kerülne. Annak 

idején arról volt szó, hogy Bicske is ezt a vizet fogja kapni. Olcsóbb és jobb minőségű lesz a 

víz. Ebből nem valósult meg semmi.  

 

Döme Lászlóné: nemrégen Csákváron volt egy palackozó átadás. Talán ők tudnának gyakorlati 

dolgot mondani.  

 

Molnár Enikő: amíg a Fejérvíz Zrt. nem fejezi be a vizsgálatot, nem lehet kezdeni. 

 

Ivanics Imréné: most már megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni.  
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Döme Lászlóné: Bicske Önkormányzatának a képviselője a Fejérvíz Zrt. igazgatóságába fel 

szokta vállalni a konfrontációt is. Tájékoztatni kellene ezekről a dolgokról.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a tájékoztatás az elhangzott 

kiegészítéssel, 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:  

 

136/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: tájékoztatás a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. ásványvíz 

palackozó üzemének létrehozásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság  

 elfogadásra javasolja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. ásványvíz 

palackozó üzemének létrehozásáról szóló tájékoztatót.  

 A Gazdálkodási Bizottság kéri, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy miképpen 

valósítható meg az, hogy a bicskeiek számára is a mányi kútból kerüljön az ivóvíz 

szolgáltatásra és az ivóvíz vezetékre történő rácsatlakozás milyen költségeket jelent, 

illetve milyen beruházás szükséges a kiépítéshez. 

 kéri, hogy a soron következő rendes bizottsági ülésen jelenjen meg a Fejér-Víz Zrt. egy 

képviselője, hogy a mányi kúttal kapcsolatban a felmerülő kérdésre választ tudjon adni. 

 

 

15. Napirend 

A 2016. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: az előterjesztés tartalmazza a programokat, kiemelve azt, hogy Csap 

településsel kívánják aláírni a testvérvárosi megállapodásokat. Megerősítésre kerül 

Tusnádfürdővel az immár 10 éve tartó testvérvárosi kapcsolat.  

 

Bárányos József: érdeklődik a költségekről.  

 

Bálint Istvánné: a tavalyi augusztus 20-i programsorozat 3,5 millió forintba került. Az idei 

augusztus 20. délutáni programjaiban valamelyest tudtak spórolni. Az előterjesztésben látható, 

hogy az idén lesz 10 éves Tusnádfürdővel a testvérvárosi kapcsolatuk. Ennek a megerősítése 

fog megtörténni és megkötik a Kárpátaljai településsel, Csappal is a testvérvárosi szerződést. 

A 3,5 millió forint keretjelleggel került meghatározásra. Fellépők, színpad, hangosítás, tűzijáték 

mind-mind kiadást jelent.  
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Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja az augusztus 20-i ünnepséggel 

kapcsolatos határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

137/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: 2016. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra a 2016. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről szóló 

határozati javaslatot.   

 

 

Bárányos József: napirendként felvételre javasolja Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatási 

kérelméről szóló előterjesztést. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a napirend felvételét, 

jelezze.  

 

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

 

138/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Napirend felvétele 

 

A Gazdálkodási Bizottság a Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatási kérelméről szóló 

előterjesztést felveszi a napirendek közé.  

 

 

16. Napirend 

Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: a polgárőrség kért az önkormányzattól 25 ezer forint/hó támogatást a 

működési költségeire. Nem lett tervezve a költségvetésben a polgárőrség támogatása, azonban 

az Ő szerepük indokolt a településvédelmének fenntartásában. Javasolják, hogy éves szinten 

300 ezer forint összegben támogassák a működésüket. A működő kertvárosi polgárőrségről van 

szó. 

 

Bálint Istvánné: Pató Ferenc járt bent nála a hivatalban. Az együttműködési megállapodást is 

meg kell kötni. Eddig mindig számíthattak a polgárőrségre.  
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Bárányos József: hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati 

javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

139/2016. (VI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: a Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatási kérelméről 
 

A Gazdálkodási Bizottság a Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatási kérelméről szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja.   

 

 

17. Napirend 

Bejelentések 

 

Bárányos József: egy hölgy kereste fel, akinek a telke Bicskén, a Lehel u. 5. szám alatt 

található. A telek helyrajzi száma 1348. Azt tapasztalta, hogy útként szerepel a telek az ingatlan-

nyilvántartásban. Hogyan lehetséges ez? Kérheti-e azt, hogy a hivatal valamelyik munkatársa 

vegye fel a kapcsolatot a hölggyel.  

 

Dr. Bacsárdi József: igennel válaszol.  

 

Fábián Róbert: a Földhivatalban kell kikérni a tulajdoni lapot.  

 

Bárányos József: elérhetőség: 06 70 943 3350 (Bicske, Lehel köz 5.) 

 

Dr. Bacsárdi József: tájékoztatni fogják a hölgyet.  

 

Fábián Róbert: megnézi a Földkönyv dokumentumban. A szóban forgó ingatlan 2016. 

februárjában kivett gazdasági épület, udvarként szerepelt és szerepel jelenleg is. Kérjen a hölgy 

egy tulajdoni lapot a földhivatalban.  

 

Bárányos József: megkéri a hivatal munkatársait, hogy tájékoztassák a tulajdonost.  

 

Ivanics Imréné: az esti közvilágításról érdeklődik. Vasárnap este 9 órakor nem volt 

közvilágítás a városban.  

 

Fábián Róbert: időpontra kapcsol be a közvilágítás. Bekapcsol a közvilágítás 2005 órakor és 

kikapcsol 310 órakor. 
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Ivanics Imréné: egyeztessenek az EON-nal ezzel kapcsolatban. Az egész városban sötét volt. 

Vihar nem volt.  

 

Bálint Istvánné: utána lehet nézni, biztosan történt lakossági bejelentés.  

 

Bárányos József: megköszöni a munkát és 955 órakor bezárja a nyílt ülést.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bárányos József  Döme Lászlóné 

a Gazdálkodási Bizottság elnöke         jegyzőkönyv-hitelesítő 


