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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. augusztus 09. 835 óra (rendkívüli, zárt ülést követően) 

 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tagok:  

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dr. Hekman Tibor jogi és szervezési referens 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Igari Léna képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

 

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

határozatképes. A jegyzőkönyv-hitelesítésére Varga Györgynét kéri fel. Kéri a bizottság tagjait, 

aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét támogatja, jelezze.  

 
 

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  

 

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

 

158/2016. (VIII.09.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: A 2016. augusztus 09-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítő 

megválasztásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság Varga Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Bárányos József: A napirendi pontokat a meghívóban szereplő tartalommal és sorrendben 

javasolja szavazásra. 

 

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:  

159/2016. (VIII.09.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: A 2016. augusztus 09-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

1) A Búzakalász 66 Felcsút Kft. vízbekötési kérelméről  

 

2) A bicskei 0675/3 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról  

 

3) Az Akácfa utcai bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálatáról  

 

4) 2017-2018 évi intézményi- és közvilágítási árambeszerzésről  

 

5) Naperőmű-park építési beruházásáról  

 

6) A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program 

megvalósításáról  

 

7) A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről  

 

8) A bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrészének önkormányzati tulajdonba 

vételéről  
 

9) A bicskei tanuszoda 2016. évi nyári karbantartásáról  
 

 

1. napirend 

A Búzakalász 66 Felcsút Kft. vízbekötési kérelméről 

 

Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést. A tulajdonos vízbekötési kérelmet nyújtott be a 

Fejérvíz Zrt-hez. A vízbekötéshez az önkormányzatnak minden esetben szükséges a 

hozzájárulása, jelen esetben, mint tulajdonosnak is, mivel a terv szerinti vezeték a 041/6 hrsz-

ú ingatlanon (Erőmú-tóhoz vezető út) halad tovább a járda alatt meglévő, használaton kívüli 

acélcsövekbe fűzve, így nincs, vagy csak kismértékű földmunkára van szükség a vezeték 

fektetéséhez. A 041/6 hrsz-ú ingatlan forgalomképes, nem közterület, a természetben útként 

funkcionáló földrészlet, közel 10 ha területű ipartelep része, ezért az önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet szerint a 
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hozzájárulás magadása a Gazdálkodási Bizottság véleménye alapján a képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik. 

 

Bárányos József: Van-e a jelenlévőknek kérdése? Nincs. Kéri a tagokat, hogy aki támogatja, 

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: 

 

160/2016. (VIII. 09.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: A Búzakalász 66 Felcsút Kft. vízbekötési kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Búzakalász 66 

Felcsút Kft. vízbekötési kérelméről szóló határozati javaslatot, miszerint  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hozzájárul, hogy a Búzakalász 66 Felcsút Kft (8086 Felcsút, Fő u. 65.) a tulajdonában 

lévő bicskei 4214; 4220; 4221 hrsz-ú ingatlanok vezetékes vízellátása érdekében D63 

KPE vezetéket építsen ki a bicskei 4209/6 hrszú ingatlanon elhelyezkedő szolgáltatási 

végponttól a bicskei 041/6 hrsz-ú ingatlanon keresztül a saját tulajdonú ingatlanjaiig a 

Gulyás József (2067 Szárliget, Ady E. u. 60.) által készített vízbekötési terv szerint. 

2. a szolgáltatási végpont elhelyezkedéséből eredően szükségesnek tartja a vezeték 

nyomvonalára vízvezetési szolgalom bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. A 

szolgalom bejegyzésének – munkarészek, szolgáltatási díjak, illetékek – költségei a 

kérelmezőt terhelik. 

3. felkéri a Fejérvíz Zrt-t, hogy az önkormányzattal fennálló megállapodása értelmében a 

kérelmezővel megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződéssel egyidejűleg szedje be a 

közműfejlesztési hozzájárulást. 

4. felhatalmazza a polgármestert a vízbekötési kérelem, továbbá a szolgalom 

bejegyzéséhez szükséges okiratok aláírására. 

 

 

2. napirend 

A bicskei 0675/3 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról 

 

Fritz Gábor: Az eljáró ügyvéd, dr. Szabó Réka Bicske Város Önkormányzatának nyilatkozatát 

kéri, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan tekintetében kíván-e élni elővásárlási jogával. 

Az ingatlan Natura2000 és Európai Közösségi jelentőségű természetvédelmi területen 

helyezkedik el. Az ingatlan környezetében az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik 

művelésre alkalmas (rész)ingatlannal, és nem is folytat saját hatáskörben gazdálkodási 

tevékenységet, a saját tulajdonú termőföldjeit haszonbérlet formájában hasznosítja. A 2016. évi 

költségvetés az ingatlanvásárlásra előirányzatot nem tartalmaz. 
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Bárányos József: Kihangsúlyozza, hogy a Natura2000-es területről van szó. Van-e kérdés? 

Nincs, ezért kéri a tagokat, hogy szavazzanak.  

 

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  

 

161/2016. (VIII. 09.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: A bicskei 0675/3 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a bicskei 0675/3 

hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni a bicskei 0675/3 hrsz-ú 

ingatlan Holló József István eladó és Tóth Tamás vevő közötti, 15/180-ad tulajdoni hányadú 

adásvétele során az elővásárlási jogával. 

 

 

3. napirend 

Az Akácfa utcai bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálatáról 

 

Fritz Gábor: Ismerteti, hogy Bicske Város Önkormányzata, a Belügyminisztérium, az 

Országos Rendőrkapitányság és a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság között egy négyoldalú 

megállapodás van hatályban, melynek alapján 9 db önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési 

jogát fenntartja a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság. Ezek a bérlakások nincsenek teljesen 

kihasználva, egy-kettő mindig üresen marad. Ez az önkormányzat részére bevételkiesést jelent, 

amely havi 50.000.- Ft, ami a bérleti díj, illetve a közüzemi szolgáltatások alapdíjának az 

összege. Emiatt az önkormányzat megkereste a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányságot és 

javaslatot tett a bérlőkijelölési joggal érintett lakások számának csökkentésére vagy az üresen 

maradó lakások utáni havi bérleti díj megfizetésére. A megyei rendőrkapitány válaszlevelében 

arról tájékoztatta a hivatalt, hogy ha a rendőrkapitányság bérlőkijelölési jogával 90 napot 

meghaladóan nem él, akkor a 91. naptól az önkormányzat jelölhet ki bérlőt. Feltétel 

ugyanakkor, hogy az önkormányzat legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel élhet. Ám ez az 

önkormányzat hatályos rendelete alapján nem lehetséges, mert 3 éves határozott idejű 

szerződést köt a bérlőkkel. 

 

Bárányos József: Ha a rendőrségi főtanácsos levelében leírtakat támogatják, akkor a 

lakásrendeletet módosítani kell, és így a bevételkiesés elkerülhető. Ha mégis szüksége van a 

lakásra a rendőrségnek, akkor legfeljebb 3 hónap múlva vissza kell szolgáltatni. Javasolja, hogy 

ezek figyelembe vételével döntsön a bizottság 

 

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: 

162/2016. (VIII. 09.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: Az Akácfa utcai bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja az Akácfa utcai 

bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Bicske Város Önkormányzata, a Belügyminisztérium, az Országos 

Rendőr- Főkapitányság és a Fejér Megyeri Rendőr-főkapitányság között 2004. 

december 1-jén létrejött négyoldalú megállapodás módosítását. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a bérlőkijelölési 

jog gyakorlójával, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével annak érdekében, 

hogy a bérlőkijelölés alá tartozó lakások mindegyike után az önkormányzat a havi 

bérleti díjat minden esetben bevételként megkapja. 

 

4. napirend 

2017-2018 évi intézményi- és közvilágítási árambeszerzésről  

 

Fritz Gábor: Ismerteti a 2017-2018 évi intézményi- és közvilágítási árambeszerzésről szóló 

előterjesztést. Elmondja, hogy a testület korábbi döntése alapján a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásához szükséges dokumentációk elkészítése megtörtént. 

 

Bárányos József: Nem a napirendhez kapcsolódóan elmondta, hogy az egyre gyakrabban 

előforduló viharok következtében napi szinten előforduló áramkimaradások esetén hosszú a 

rendelkezésre állási idő akár hálózati hiba, akár egyéb hiba esetén. Ezért kéri, hogy a 

polgármesteri hivatal munkatársai a következő bizottsági ülésre készítsenek elő egy 

előterjesztést, mely tartalmazza a szerződés módosítást, amely a rendelkezésre állási időt 24 

órára csökkenti. Továbbá kéri, hogy polgármester úr vegye fel a szolgáltatókkal a kapcsolatot 

a tárgyalások megkezdéséhez. 

 

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: 

163/2016. (VIII. 09.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: 2017-2018 évi intézményi- és közvilágítási árambeszerzésről 
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Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a 2017-2018 évi 

intézményi- és közvilágítási árambeszerzésről szóló határozati javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2017-2018 évre tervezett intézményi és közvilágítási árambeszerzés közbeszerzési 

dokumentációját – a határozat mellékletét képező eljárást megindító felhívás és ajánlati 

dokumentáció – jóváhagyja. 

2. a becsült értéket az I. rész tekintetében (intézményi áram) nettó 17.811.443,-Ft-ban, a 

II. rész tekintetében (közvilágítás) nettó 7.320. 900,-Ft-ban pontosítja. 

3. nyilatkozik, hogy az eljárás eredményeként létrejövő villamos áram vásárlásra a becsült 

értékeknek megfelelő mértékű fedezet rendelkezésre fog állni az önkormányzat, 

valamint az intézményei tárgyévi költségvetésében. 

 

 

 

5. napirend 

Naperőmű-park építési beruházásáról  

 

Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést és kiemeli, hogy a korábbi pályázati kiírásokat 

figyelembe véve egy jövőbeni pályázati kiírás előkészítéséhez kéri a bizottság támogatását.  

 

Bárányos József: Hangsúlyozza, hogy a tervezett beruházás, egy 500kW-os naperőmű, mely 

az általa termelt elektromos árammal Bicske város közvilágítását tudná biztosítani.  

 

Ivanics Imréné: Kiemeli, hogy nem biztos, hogy 100%-os állami támogatásról lesz szó egy 

esetleges pályázati kiírásban.  

 

Bárányos József: Javaslata, hogy a polgármester úr felhatalmazásához nem szükséges a 

határozatban szereplő feltételrendszer, azaz „a beruházás kizárólag 100%-os támogatással 

rendelkező pályázat útján valósulhat meg.” Kéri, hogy aki ezzel a kiegészítéssel egyetért, 

jelezze.  

 

Egy hozzászólás 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: 

164/2016. (VIII. 09.) Gazdálkodási Bizottság 

 

Határozat 
 

Tárgy: Naperőmű-park építési beruházásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Naperőmű-park 

építési beruházásáról szóló alábbi határozati javaslatot: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 015 hrsz-ú ingatlan keleti részén 

naperőmű park építési beruházást kíván megvalósítani, amennyiben a pályázati feltételek 

lehetővé teszik. 

A sikeres pályázat előkészítése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás 

előkészítéséhez szükséges tervezői ajánlatokat beszerezze, a legkedvezőbb ajánlatot adó 

tervezővel a tervezési szerződést megkösse, az engedélyezési eljárást lefolytassa. 

 

 

6. napirend 

A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program megvalósításáról  

 

Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést. A helyi akciócsoportok regisztrációja megtörtént, a 

következő lépés az lenne, hogy a pályázatot és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt össze 

kellene állítani, melyekre különböző cégektől kért ajánlatot a hivatal. A legkedvezőbb ajánlat 

7.000.000,- FT+ÁFA összegben érkezett a GENIUS REGIO Kft-től és ezt a szervezetet 

javasolja megbízni. Az előterjesztés tartalmazza a három árajánlatot.  

 

Bárányos József: Megkérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Megkérdezi, hogy támogatják-e a határozati javaslat elfogadását. 

 

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: 

 

165/2016. (VIII. 09.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program 

megvalósításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a közösségi szinten 

irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program megvalósításáról szóló határozati 

javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. a „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)” program 

megvalósításának előkészítésére, a pályázati dokumentáció és szükséges mellékleteinek 

összeállításával megbízza a GENIUS REGIO Kft-t (Ballószög, I. körzet 12., adószáma: 

23598634-2-03) 7.000.000,- FT+ÁFA vállalási áron. 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy GENIUS REGIO KFT-vel a szerződést megkösse. 

 

7. napirend 

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről  
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Fritz Gábor: Elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati kiírásának 

megfelelően 4 db sportpark kialakítására pályázhat a város. 3 helyszínen kerülne kialakításra 

a4 db park. A Bicske Szíve Park területére tervezett 2 db sportparkhoz kapcsolódóan lehetőség 

van egy 400 m-es futókör kialakítására is. A futókör 30-35.000- Ft+ÁFA/m áron alakítható ki. 

A futókör kialakításához legalább 50%-os önerőre van szükség. Az előterjesztésben a 

legrosszabb esettel, a 35.000.-Ft-+ÁFA-val számoltak.  

 

Bárányos József: Akkor az 1,25-tel számolva az 17,5 millió + ÁFA, aminek a fele több mint 

9 millió Ft.  

 

Ádámné Bacsó Erika: Az már a bruttóban számolt. 

 

Bárányos József: Mivel nem egyértelmű, hogy folyóméterrel vagy négyzetméterrel kell 

számolni, ezért javasolja, hogy az önerő meghatározása keret jelleggel legyen 9 millió Ft. 

További észrevétele, hogy a Bicske Szíve Parkba tervezett 2 db park eszközcsoportja ne 

ugyanolyan eszközökből álljon.  

 

Sulyokné Guba Judit: A határozati javaslat 4 helyszínt jelöl meg 4 helyrajzi számmal. Akkor 

a futópálya önálló helyszínként van feltüntetve? 

 

Fritz Gábor: Nem, az a Bicske Szíve Parkhoz kapcsolódik. 

 

Bárányos József: Megkéri a tagokat, hogy aki az említett kiegészítésekkel 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: 

166/2016. (VIII. 09.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Nemzeti 

Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló határozati javaslatot, 

miszerint 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős-Egészség 

Sportpark Programban részt kíván venni, a program keretében 4 helyszínen (Bicske 

2842; 4209/20; 3131/2 és 3131/3 hrsz ingatlanok) kíván sportparkot kialakítani. a 

Bicske Szíve Parkban 1db 400 méteres futókört kíván kialakítani 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a programban való részvételhez szükséges 

intézkedéseket, kötelezettségvállalásokat megtegye, a futókör megvalósításához a 2016. 

évi költségvetés terhére 9.000.000 Ft önerőt biztosít keret jelleggel. 
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8. napirend 

A bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrészének önkormányzati tulajdonba 

vételéről  

 

Bárányos József: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: Elmondja, hogy kormányhatározat döntött a Bicskei Járási Hivatal új 

irodaépületéről, valamint arról, hogy a Bicske, Kossuth tér 14 szám alatti, jelenleg járási 

hivatalként használt öt emeletes épület állami tulajdoni hányadát ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adja. Az MNV Zrt. felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy kérelmet kell 

benyújtania, a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott kötelező tartalmi elemekkel 

az ingatlan résztulajdonának tulajdonba vételére vonatkozóan. Erre vonatkozik a határozati 

javaslat. Továbbá az önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy milyen kötelező 

feladatellátáshoz szeretné felhasználni azt. Egyeztetéseket követően, arra jutottak, hogy az 

épületben lehetőség lenne biztosítani az egészségügyi alapellátást.  

 

Bárányos József: Van-e kérdés, észrevétel? Nincs, a határozati javaslatot változatlanul 

bocsájtja szavazásra. 

 

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: 

167/2016. (VIII. 09.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: A bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrészének önkormányzati 

tulajdonba vételéről  
 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a bicskei 1602/3 

hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrészének önkormányzati tulajdonba vételéről szóló határozati 

javaslatot, miszerint Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja, 

továbbá a Kormány 1754/2013. (X. 24.) számú határozatának 3. pontja alapján a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő bicskei 1602/3 hrsz-ú, irodaház megnevezésű ingatlan 516/1548-

ad tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. az ingatlanrészt az önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében előírt egészségügyi alapellátás elhelyezése 

érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni az 1. pontban hivatkozott 

kormányhatározat megvalósulását követően. 

3. vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ide értve a művelési ág 

szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

4. nyilatkozik, hogy az igényelt ingatlanrész nem áll 

örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura 2000 védettség alatt. 
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5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

 

9. napirend 

A bicskei tanuszoda 2016. évi nyári karbantartásáról  

 

Bárányos József: Ez évente elkerülhetetlen feladat. 2016. augusztus 11-től szeptember 4-ig 

tartana a karbantartási munkák elvégzése. Szeptember 5-én, az első iskolai teljes héten 

megkezdődne a szolgáltatás. A mellékelt táblázat tartalmazza, hogy milyen eszközökre és 

karbantartási feladatok elvégzésére lenne szükség, melynek költsége 2,5 millió Ft + ÁFA. Az 

előterjesztés szerint a feladat elvégzésével az Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. kerül 

megbízásra. A határozati javaslat felhatalmazza a polgármester urat a szerződés megkötésére. 

Ez a biztonságos és szakszerű üzemeltetéshez elkerülhetetlen feladat. Berendezések cseréjéről, 

pótlásáról van szó.  

Van-e valakinek kérdése észrevétele? Kéri, hogy aki egyetért, jelezze. 

 

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: 

 

168/2016. (VIII. 09.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: A bicskei tanuszoda 2016. évi nyári karbantartásáról  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a bicskei 

tanuszoda 2016. évi nyári karbantartásáról szóló határozati javaslatot, miszerint Bicske Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft által a Bicskei 

Tanuszoda 2016. évi nyári karbantartási munkákra adott ajánlatát a határozat melléklete 

szerint. 

2. megbízza az 1. pont szerinti karbantartási és felújítási munkák elvégzésével a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft-t. 

3. A kivitelezési munkákat a 2016. augusztus 21. (vasárnap) – szeptember 2. (péntek) 

közötti, tervezett üzemszünet idején kell elvégezni. 

4. az 1. pont szerinti feladatok ellátásának költségére – 2.436.000.-Ft + Áfa – a 2016. évi 

költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosít fedezetet. 

5. a fizetési határidőt a számla kiállításától számított 15 napban határozza meg, számla 

csak a teljesítésigazolással együttesen nyújtható be. 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést megkösse. 
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Bárányos József: megköszöni a részvételt és 902 órakor bezárja az ülést.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bárányos József Varga Györgyné 

a Gazdálkodási Bizottság elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


