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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. szeptember 26. 1000 óra  

 

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 

Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolatközpont igazgatója 

Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igaztatója 

Gulyás József Fejérvíz Zrt.  

Börcs Krisztina könyvvizsgáló 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója 

 

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

határozatképes. A jegyzőkönyv-hitelesítésére Ivanics Imrénét 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:  

 

169/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: A 2016. szeptember 26-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság Ivanics Imrénét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  
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Bárányos József: Jegyző urat kérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e javaslat. 

 

Fritz Gábor: Jelzi, hogy a bizottság ülésén megjelent a Fejérvíz Zrt. képviselője. Javasolja, 

hogy a kiküldött meghívóban 14-es számú napirendi pontot, A Bicskei víziközmű rendszerek 

2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT) tárgyalják elsőként. 

 

Szabó Ágnes: Kéri, hogy a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2016. I. félévi beszámolójáról szóló előterjesztést is vegyék előre. 

 

Bárányos József: A kéréseknek helyt adva, második napirendi pontként a kiküldött 

meghívóban kilencedikként szereplő előterjesztést javasolja tárgyalni. Megkérdezi a bizottság 

tagjait, hogy a napirendi pontokat a kért változtatásokkal elfogadják-e. 

 

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:  

170/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: A 2016. szeptember 26-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

1) A Bicskei víziközmű rendszerek 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

(GFT)  
 

2) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2016. I. félévi beszámolójáról  
 

3) A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 
 

4) A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 
 

5) A Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola támogatási 

kérelméről  
 

6) Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról  
 

7) Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 

8) Bicskei Kertvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület 

támogatási céljának módosításáról  
 

9) A Bicske Építő Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról 
 

10) A Bicskei Római Katolikus Plébánia támogatási kérelméről 
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11) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. első félévi 

beszámolójának elfogadásáról 
 

12) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi 

beszámolójának elfogadásáról  
 

13) Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási 

kötelezettségéről 
 

14) A Bicske Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. első félévi 

beszámolójának elfogadásáról  
 

15) Pénzeszköz elkülönítéséről ingatlanvásárláshoz  
 

16) Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/C 4. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyáról  
 

17) Képviselői bejelentések 
 

 

 

1. napirend 

A Bicskei víziközmű rendszerek 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT)  
 

Bárányos József: Átadja a szót jegyző úrnak az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: Ismerteti, hogy a Bicske Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft-nek gördülő 

fejlesztési tervet kell készítenie a következő 15 évre. A Fejérvíz Zrt. elkészítette ezeket a 

terveket, ehhez kéri a bizottság jóváhagyását.  

 

Bárányos József: Megadja a szót a Fejérvíz Zrt. képviselőjének, Gulyás Józsefnek.  

 

Gulyás József: Köszöni a szót. Elmondja, hogy a benyújtott tervezetet a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal felé jogszabály szerint, valamint meghatározott forma szerint 

kell leadni a terveket, rövid, közép, és hosszútávú bontásban.  

 

Bárányos József: Felkéri Gulyás Józsefet, hogy adjon tájékoztatást, az elnyert pályázatra 

vonatkozóan. 

 

Gulyás József: Elmondja, hogy az a szennyvízhálózatot érinti. A Bicske-Csabdi-Mány pedig 

az ivóvíz ellátáshoz kapcsolódik. 

 

Bárányos József: Megkérdezi, hogy Bicskét melyik érinti. 

 

Gulyás József: BCSM vonatkozásban mind felújításban, mind a beruházásban érdekelt Bicske.  

A KMPVC-vezeték felújítása egy 2017-2020 között megvalósítandó feladat. A beruházások 

többsége a 2017. évben a tervek elkészítéséről és a beruházások előkészítéséről szól.  
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Bárányos József: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés. Megadja a szót Ivanics 

Imrénének.  

 

Ivanics Imréné: Elmondja, hogy a korábbi GFT-tervekben a zártkertek ivóvíz ellátása is 

szerepelt. Megkérdezi, hogy most miért nem szerepel. Másik kérdése az, hogy a mányi 

bányakút vizét miért nem fogyaszthatja Bicske lakossága. Jobban szeretnék ennek a kútnak a 

vizét fogyasztani. 

 

Gulyás József: Válaszában kifejti azt, hogy nincs meg az összeköttetés, 2400 folyóméter 

vezeték hiányzik ahhoz, hogy Bicske vízhálózatához kapcsolják a mányi kutat. A korábbi 

években már készült egy tanulmányterv, mely a csabdi vízhálózat Bicskével való 

összekapcsolását irányozta elő. Ennek a tervnek a megújításáról van szó jelenleg. Amennyiben 

az összekapcsolás megtörténik, akkor van lehetőség a bányakút vizének fogyasztására.  

 

Ivanics Imréné: Kérdezi, hogy nem lehetne a megvalósítást a hosszú távú beruházások között 

szerepeltetni. 

 

Gulyás József: Arról, hogy mi kerül bele a tervekbe, az önkormányzat dönt. A Fejérvíz Zrt. 

szakmai támogatást nyújt.  

 

Ivanics Imréné: Kérdezi, hogy költségkalkulációt ki tud készíteni?  

 

Gulyás József: Ismerteti, hogy a tervek alapján a kivitelező tud előzetes költségkalkulációt 

készíteni.  

 

Bárányos József: Kérdezi, hogy a most meglévő kutak vize és a mányi kút vize között van-e 

különbség. 

 

Gulyás József: Véleménye szerint nem, mert mindegyik közel egyforma vízbázisból származó 

karsztvíz. Elmondja, hogy Bicske város lakossága a saját kutak vizét fogyasztja és kb. 5-10% a 

regionális hálózatból átvett víz mennyisége a gazdaságos üzemeltetés érdekében. 

 

Ivanics Imréné: Jelzi, hogy információja szerint van különbség.  

 

Bárányos József: Javasolja, hogy a mányi kúttal való összekötésre vonatkozó előterjesztést a 

későbbiekben tárgyalják újra. Akkor válik relevánssá ennek kérdése, ha a mányi bányakút vize 

jobb minőségű, mint a jelenlegi csapvíz.  

 

Gulyás József: Elmondja, hogy a bicskei csapvíz is jó minőségű.  

 

Ivanics Imréné: Kiemeli, hogy a zártkertek ivóvízhálózattal történő ellátása fontos kérdés, 

mivel egyre többen élnek a zártkerti területeken.  

 

Gulyás József: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az idei évben 7 db hálózatbővítési terv 

került kiírásra. Bicske Város Önkormányzata több tervező irodát is megkeresett ezzel 

kapcsolatban. Információja szerint 1 db érvényes terv, árajánlat érkezett, melyre vonatkozóan 

több információval nem rendelkezik. Ismerteti, hogy országos szinten egyszerre több tervkiírás 

van vízminőségjavító, valamint csatornabővítési tevékenységre vonatkozóan, illetve a 

csapadékvíz-elvezetésre.  



5 

 

Ismerteti, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) a szükségletek szerint módosítható. A 

módosításnak van egy meghatározott összegű anyagi vonzata, melyet a MEKH-hez be kell 

fizetni.  

 

Bárányos József: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs. Kéri, hogy aki az 

elmondottak alapján tudja támogatni a határozati javaslatot, az jelezze.  

 

A bizottság tagjai jelzik, hogy négy határozati javaslat szerepel az előterjesztésben.  

 

Bárányos József: Fritz Gábor jegyző segítségét kéri.  

 

Fritz Gábor: A határozati javaslatokban külön megnevezéssel szerepelnek az egyes víziközmű 

rendszerek. 

 

Gulyás József: Az I. határozati javaslathoz kapcsolódóan elmondja, hogy a szennyvízhálózat 

felújítási, pótlási és beruházási terve előre haladott állapotban van.  

 

Bárányos József: Kiemeli, hogy a bizottságot az 1,3 milliárd Ft-os fejlesztési beruházás 

érdekli, mely esetében a megvalósítás kezdete 2017. január, a vége 2018. december. Ez a 

beruházás tartalmazza többek között a szennyvíztisztító telep bővítését, átemelők beépítését, és 

szivattyúcseréket. Kérdése, hogy ezzel a beruházással megoldódik-e a Szent László, Károlyi és 

Jókai utcák problémája. 

 

Gulyás József: Véleménye szerint víziközmű szempontjából igen, ám a csapadékvíz elvezetés 

szempontjából nem.  

 

Bárányos József: Elmondja, hogy tudják, hogy a lakók egy része a csapadékvizet belevezeti a 

szennyvízhálózatba. Kérdezi, hogy kilehet-e valahogyan szűrni azokat a háztartásokat, amelyek 

ezt a megoldást választották a csapadékvíz elvezetésére, van-e ennek megoldására valamilyen 

eszköz. 

 

Fritz Gábor: Hatósági szempontból a katasztrófavédelemhez tartozó vízügyi hatóság is 

rendelkezik hatáskör az ilyen ügyekben.  

 

Bárányos József: Kéri, hogy próbáljanak meg döntést hozni az egyes határozati javaslatok 

alapján. 

 

Fritz Gábor: Kérdezi, hogy a határozati javaslatokban szereplő víziközmű rendszerekhez 

melyik táblázat tartozik. További kérése, hogy a 2016.09.28-i képviselő-testületi ülésre 

táblázatos formában kerüljön ez megjelölésre. 

 

Bárányos József: Kéri, hogy egy táblázatos forma készüljön a határozati javaslatokhoz a 

képviselő-testületi ülésre. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, jelezze. 

 

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: 
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171/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2017-

2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért 

felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2017-2031.évi GFT-vel kapcsolatban a 30 napos 

véleményezési határidőt betartva és megismerve az ellátásért felelősök véleményét az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 

2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 

2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

3.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és 

a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

A határozat 1., 2. számú mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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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: 

 

172/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a II/1. Bicske-

Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2017-2031. 

évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelősök 

nevében eljáró Önkormányzata, a 2017-2031.évi GFT-vel kapcsolatban a 30 napos 

véleményezési határidőt betartva és megismerve az ellátásért felelősök véleményét az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2017-2031. 

évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2017-2031. 

évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

3.) A II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

A határozat 1., 2. számú mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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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: 

 

173/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: I/12., I/17. Mány bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14,  

12-30544-2-001-00-00) víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési 

Tervről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a : I/12., I/17. 

Mány bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-00-00) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/12., I/17. Mány bányakút - 

Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-00-00) víziközmű rendszer ellátásért 

felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2017-2031.évi GFT-vel kapcsolatban a 30 napos 

véleményezési határidőt betartva és megismerve az ellátásért felelősök véleményét az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12., I/17. Mány 

bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-00-00) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12., I/17. Mány 

bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-00-00) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

3.) Az I/12., I/17. Mány bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-

001-00-00) víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a 

területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével 

összhangban van. 

 

A határozat 1., 2. számú mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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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: 

 

174/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: I/12., I/17. Mány bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-

00-00); a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12); 

és az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-

12) víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv pénzügyi 

fedezetének rendelkezésre állásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a I/12., I/17. Mány 

bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-00-00); a II/1. Bicske-

Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12); és az I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2017-2031. 

évi Gördülő Fejlesztési Terv pénzügyi fedezetének rendelkezésre állásáról szóló határozati 

javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/12., I/17. Mány bányakút - 

Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-00-00); a II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12); és az I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért 

felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2017-2031.évi GFT-vel kapcsolatban a 30 napos 

véleményezési határidőt betartva és megismerve az ellátásért felelősök véleményét az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12., I/17. Mány 

bányakút - Vasztélypuszta (11-10481-1-003-00-14, 12-30544-2-001-00-00); a II/1. 

Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12); és az I/69. Bicske 

és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az alább felsorolt 

résztulajdonos Önkormányzatok, a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási 

munkáira, a 2016-os vállalásokon felül, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű 

fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkeznek, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 

18.§-a alapján elkülönített számlán  kezelnek. 

 

                    Bicske Önkormányzat: 237.943.414,-Ft 

                    Csabdi Önkormányzat: 9.537.939,-Ft 

                    Mány Önkormányzat: 3.245.140,-Ft 

 

 

Bárányos József: Köszöni a részvételt a Fejérvíz Zrt. képviselőjének. 
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2. napirend 

A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2016. I. félévi beszámolójáról  
 

Bárányos József: Felkéri Szabó Ágnest az előterjesztés ismertetésére. 

 

Szabó Ágnes: Elmondja, hogy ezt a beszámolót Molnár Enikő pénzügyi vezető készítette. 

Gazdasági mutatókon alapuló beszámolóról van szó, mely a fenntartóváltás miatt vált 

szükségessé. 

 

Bárányos József: Megkérdezi, hogy van-e még olyan rész mely nincs lezárva. 

 

Molnár Enikő: Elmondja, hogy nincs, mindent lezártak.  

 

Bárányos József: Megkérdezi, hogy van-e kérdés. Megköszöni a beszámoló készítőinek 

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

 

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:  

 

175/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2016. I. félévi beszámoló teljesítésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Kapcsolat 

Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2016. I. félévi 

beszámoló teljesítésről szóló határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő – testülete  

 

1.  A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás és a fenntartásában működött Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ 2016. első félévi költségvetési beszámolót az 1. számú mellékletben 

foglaltaknak megfelelően  

 

92 940 eFt bevétellel 

84 905 eFt kiadással 

 

ezen belül 

 

47 692 eFt személyi juttatással 

12 466 eFt munkaadókat terhelő járulékkal 

19 420 eFt dologi kiadással  

elfogadja. 
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2.  Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás és a költségvetési szerv 

2016. első félévi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2.-5. számú 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

3. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás és a költségvetési szerv 

2016. első félévi beruházások és felújítások kimutatását a 6. számú melléklet alapján 

fogadja el. 

 

4. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás 2016. első félévi 

megszűnt költségvetési szervekre vonatkozó maradványkimutatását a 7. számú 

melléklet alapján elfogadja. 

 

5. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás 2016. első félévi megszűnt 

költségvetési szervekre vonatkozó mérlegét a 8. számú melléklet alapján elfogadja. 

 

6. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás 2016. első félévi 

megszűnt költségvetési szervekre vonatkozó eredménykimutatását a 9. mellékletek 

alapján elfogadja. 

 

 

A határozat 1-9. számú mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3. napirend 

A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bárányos József: Kihangsúlyozza, hogy a Gazdálkodási Bizottság a beszámolókat, 

elszámolásokat pénzügyi szempontból vizsgálja, ezért az önkormányzat pénzügyi vezetőjének 

tájékoztatását kéri.  

 

Molnár Enikő: Elmondja, hogy pénzügyi szempontból mindent rendben találtak. 

 

Bárányos József: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Nincs hozzászólás. Ezért kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

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:  

176/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: a Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Dinamik 

Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati 

javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott 500.000.-Ft vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

 

4. napirend 

A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bárányos József: Megkérdezi Molnár Enikőt, hogy az elszámolást megfelelőnek találták-e? 

 

Molnár Enikő: Pénzügyi szempontból mindent rendben találtak. 

 

Bárányos József: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Nincs hozzászólás. Ezért kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

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:  

177/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Kárpátaljai 

Népfőiskola Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot, 

miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület részére nyújtott 600.000.-Ft vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 



13 

 

 

5. napirend 

A Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola támogatási kérelméről  

 

Bárányos József: Felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: Ismerteti, hogy a Bicskei József Attila Általános Iskola támogatási kérelmet 

nyújtott be az önkormányzathoz. Az idei évben ünnepli fennállásának negyvenedik 

évfordulóját. A rendezvény színvonalas lebonyolításához 200.000.-Ft-os támogatási összeget 

szeretnének kérni.  

 

Bárányos József: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs. Kéri, 

hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

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:  

178/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola támogatási 

kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicskei József 

Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola támogatási kérelméről szóló határozati 

javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola kérését keret 

jelleggel 200.000,-Ft-tal a 2016 évi költségvetés civil szervezetek támogatása 

előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási 

szerződéstervezet aláírására. 

 

A támogatási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6. napirend 

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról  

 

Fritz Gábor: Elmondja, hogy az előirányzott módosításokat kívánják átvezetni ebben a 

rendeletben. Jogalkotásról szóló törvénynek, jogszabályszerkesztésről szóló IRM-rendeletnek 

megfelel a rendelet. 

 



14 

 

Molnár Enikő: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előirányzatok közötti átcsoportosításról 

van szó, mely nem emeli sem a kiadási sem a bevételi előirányzatok főösszegét. 

 

Bárányos József: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy akinek észrevétele van, jelezze. Nincs 

hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a rendelettervezetet, jelezze.  

 

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:  

179/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2016. (…...)önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2016. évi költségvetésének  

1. kiadási főösszegét2 936 679 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét2 936 679 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                               

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

1. Költségvetési bevételek összege:2 411 052 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:2 923 529 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:      512 477 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege   525 627 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                 13 150 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                   525 627 ezer forint 

7. külső finanszírozás összege                     0 ezer forint 
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 (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-28. számú melléklete határozza meg.” 

 

2.§ (1) A Rendelet 2. § (1)-(9) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 738 574   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 738 574 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 348 632   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 348 632 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 102 139   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 102 139   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 

utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 73 048   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 73 048   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 170 763   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 170 763   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 50 505   ezer forintban 
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b) bevételi főösszegét 50 505   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 27 738   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 27 738   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2016. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 263 208   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 263 208   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 162 072   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 162 072   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

 

3. § A Rendelet 1 – 28 melléklete helyébe e rendelet 1 – 28. melléklete lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 29-33. melléklete. 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

A határozat 1-28 mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

7.napirend 

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

Bárányos József: Felkéri Molnár Enikőt tájékoztassa a bizottság tagjait. 
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Molnár Enikő: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az első félévben az önkormányzat 

feladatait zökkenőmentesen ellátta. 

Az első félévben több pályázat beadására került sor, melyekről a beszámoló mellékletében 

részletes tájékoztatást kaphatnak a bizottság tagjai. A pályázatok elbírálására 2016. második 

felében kerül sor. 

 

Bárányos József: Kérdezi, hogyan alakultak az adóbevételek. 

 

Molnár Enikő: Azok is kedvezően alakultak.  

 

Fritz Gábor: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az aktuális pénzügyi helyzetre vonatkozóan 

külön előterjesztés készült.  

 

Bárányos József: Köszöni a tájékoztatást. Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. 

 

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:  

180/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozati javaslatot, 

miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Bicske Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót – a mellékleteivel együtt – 

elfogadja. 

 

A határozat 1-28 mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

8.napirend 

Bicskei Kertvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület támogatási 

céljának módosításáról  

 

Bárányos József: Átadja a szót Fritz Gábornak.  

 

Fritz Gábor: Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Bicskei Kertvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési 

és Vagyonvédelmi Egyesület 2015. évben 120.000,- Ft, támogatást kapott. Kérelmezték, hogy 

ezt az összeget az idei évben használhassák fel működési támogatásként. 

 

Bárányos József: Köszöni a tájékoztatást. Beszámol arról, hogy a polgárőrség tagjainak 

munkáját város szerte tapasztalják mind az iskolák környékén a közlekedésben, mind pedig a 

városi rendezvények alkalmával. Véleménye szerint támogatható a szervezet kérése. Kéri a 

bizottság tagjait, hogy aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az 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:  

181/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: Bicskei Kertvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület 

támogatási céljának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicskei 

Kertvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület támogatási céljának 

módosításáról szóló határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. engedélyezi, hogy a Bicskei Kertvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi 

Egyesület a 2015. évben meghatározott 120.000,-Ft támogatást 2016. évben 

használhassa fel, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező támogatási 

szerződés aláírására. 

 

A támogatási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

1045 órakkor Szoboszlai Enikő megérkezik a bizottság ülésére. 

 

9.napirend 

A Bicske Építő Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról 

 

Fritz Gábor: Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok számára jogszabály 

írja elő a beszámolási kötelezettséget. A Bicske Építő Kft. elkészítette beszámolóját, melyet az 

önkormányzat pénzügyi irodája megvizsgálat és rendben talált.  

 

Bárányos József: Molnár Enikőhöz fordul, és kérdezi, hogy van-e valamilyen kiegészítése. 

 

Molnár Enikő: Köszöni a szót, de nincs hozzászólása.  

 

Börcs Krisztina: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az általa a beszámolóban megfogalmazott 

véleményt továbbra is fenntartja. Amennyiben kérdés van, azt megválaszolja. 

 

Bárányos József: Kéri, hogy a feltűntetett túlfizetésről adjon tájékoztatást.  
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Börcs Krisztina: A korábbi bérleti szerződésből adódóan ÁFA-túlfizetés van. Az épület bérleti 

díja 0.- ÁFÁ-s, így alakult ki a 2.124.000,-Ft-os többlet 2014-től. Javasolja, hogy ezt az 

összeget vegye figyelembe az önkormányzat a következő kifizetéskor, és így kompenzálhatja. 

A számlázás másként történt, ez volt az oka a túlfizetés kialakulásának.  

 

Molnár Enikő: Elmondja, hogy két lehetőség van, mely szerint a Kft. visszautalja, vagy 

kompenzáció lehetséges. Ezzel kapcsolatban egyeztetések szükségesek.  

 

Bárányos József: Köszöni a tájékoztatásokat. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, 

jelezze. 

 

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:  

182/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: Bicske Építő Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Építő Kft. 

2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Bicske Építő Kft. 2016. első félévi beszámolóját 179 843,- eFt mérlegfőösszeggel és 5 288,- 

eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

 

10.napirend 

A Bicskei Római Katolikus Plébánia támogatási kérelméről 

 

Fritz Gábor: A Bicskei Római Katolikus Plébánia azzal a kéréssel fordult az 

önkormányzathoz, hogy a Plébánia épületét szeretné felújítani, mely elöregedett, a bicskei 

belváros képéhez méltatlan külsejű. Nyílászárócserét, födémszigetelést, és a közösségi helység 

készültségi szintjének javítását szeretnék megvalósítani, melyhez 5.000.000,-Ft támogatást 

szeretnének kérni. Az előterjesztés melléklete részletesen tartalmazza, hogy mit valósítanának 

meg ebből az összegből. 

 

Bárányos József: Megkérdezi, hogy elfogadja-e a bizottság, hogy bruttó 5.000.000,-Ft-tal 

támogassák a felújítást. 

 

Ivanics Imréné: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy tudomása szerint egyéb forrással is 

rendelkezik a plébánia. Kéri, hogy amennyiben támogatják a felújítást, akkor az a városképhez 

méltó épület legyen. 
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Bárányos József: Elmondja, hogy ennek ismeretében, a Gazdálkodási Bizottság kéri a Római 

Katolikus Plébánia tájékoztatását a 2016.09.28-i képviselő-testületi ülésig azzal kapcsolatban, 

hogy a felújítási munkálatok elvégzéséhez rendelkeznek-e egyéb forrásokkal.  

Kérdezi a bizottság tagjait, hogy ezzel a kiegészítéssel támogatják-e a határozati javaslatot. 

 

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:  

183/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: a Bicske Római Katolikus Plébánia támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Római 

Katolikus Plébánia támogatási kérelméről szóló határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Bicskei Római Katolikus Plébánia épületében a nyílászárók cseréjét és a 

födém utólagos hőszigetelését, illetve a közösségi helység készültségi szintjének 

javítását keret jelleggel 5.000.000,-Ft-tal a 2016 évi költségvetés dologi kiadások 

előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Római Katolikus Egyházközség, mint a Bicskei 

Római Katolikus Plébánia fenntartójával kötendő, a határozat mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására. 

3. Javasolja, hogy a képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére a Bicskei Római 

Katolikus Plébánia adjon tájékoztatást, milyen egyéb forrásokkal rendelkezik a 

felújítással kapcsolatban, illetve a felújítások nyomán az épület kívülről is megújúl-e. 

 

A támogatási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

11.napirend 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. első félévi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bárányos József: Megadja a szót a Szoboszlai Enikőnek, a Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdasági igazgatójának. 

 

Szoboszlai Enikő: Köszöni a szót. A kiküldött anyagok kiegészítéseként elmondja, hogy a 

Felügyelő Bizottság is tárgyalta 2016.09.20-án a félévi beszámolót, melyet elfogadott. Erről 

készült jegyzőkönyvet még nem kaptak. A féléves adatok is tükrözik az eredményes működést, 

bíznak a további eredményes munkában. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egészségügyi 

finanszírozás tekintetében változások vannak folyamatban. 
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Bárányos József: Elmondja, hogy a bizottságnak nem feladata, hogy orvosszakmai 

szempontokat vizsgáljon, ám mégis érdekes számukra, hogyan alakul a szakorvosok száma, 

hogyan alakulnak a várokozási idők. 

 

Szoboszlai Enikő: Elmondja, hogy azon dolgoznak, hogy ne jelentsen problémát az ellátásban 

az egészségügyi dolgozók számának csökkenése. Jelenleg a röntgen területén küzdenek 

szakorvoshiánnyal. Keresik jelenleg a szakembereket.  

 

Bárányos József: Véleménye szerint az orvos és a pedagógus álláshirdetések száma jelentős, 

és hiányszakmának tekinthető. Ezért elmondható, hogy nem könnyű megfelelő orvost találni.  

Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük. 

 

Ivanics Imréné: Megkéri a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

képviselőit, hogy az évvégi beszámolóval egyidőben adjanak tájékoztatást betegelégedettségi 

felmérés eredményéről is. Javasolja, hogy már a betegfelvételi irodán adják át a páciensek 

részére a kérdőívet és azt követően egy gyűjtőládában kerüljön összegyűjtésre.  

 

Szoboszlai Enikő: Elmondja, hogy továbbítani fogja a kérést. Megkérdezi, hogy vannak-e már 

konkrét kérdések. Mire kíváncsiak a bizottság, és a képviselő-testület. 

 

Bárányos József: Kiemeli, hogy egy laikus számára a következő kérdések könnyen 

megválaszolhatók: 

- Mennyi időt kell várni az időpontig? 

- Az időponthoz képest mennyit kellett várni az ellátásra? 

- Mennyire voltak udvariasok? 

- Mennyire voltak tapintatosak? 

Kéri a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a következő bizottsági ülésig kerüljön 

kidolgozásra egy betegelégedettségi kérdőív, mely önkéntes alapon a laikus számára is 

kitölthető. Továbbá kéri, hogy ez a kérdőív a betegfelvételkor, már a kartonozóban kerüljön 

átadásra és biztosítsák annak gyűjtőládákban való elhelyezhetőségét. 

Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a kiegészítéssel támogatják-e a határozati javaslatot. 

 

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:  

184/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. első félévi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicskei 

Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolójának 

elfogadásáról szóló határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. első félévi 

beszámolóját 4 974.- eFt eredménnyel elfogadja, 

 

2. felkéri a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-t egy könnyen 

kitölthető betegelégedettségi kérdőív elkészítésére. 

 

 

Bárányos József: Elmondja, hogy természetesen a kérdőív elkészítésébe szükséges bevonni a 

szakembereket is. Kéri, hogy alapvetően eldöntendő kérdéseket tartalmazzon. Köszöni a 

tájékoztatást Szoboszlai Enikőnek.  

 

 

12.napirend 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi 

beszámolójának elfogadásáról  

 

Fritz Gábor: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft., mint önkormányzati 

tulajdonban lévő gazdasági társaság, elkészítette beszámolóját. A 2016. I. félévet pozitív 

eredménnyel zárta. 

 

Bárányos József: Felkéri Nagyné Szita Erzsébetet, adjon tájékoztatást. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: Elmondja, hogy a beszámoló két részből áll. Az egyik része a Zánkai 

üdülőtáborra, a másik pedig az uszodára vonatkozik. Az üdülőtábor esetében az I. féléves 

beszámoló nem mérvadó, mivel szezonális tevékenységről van szó, és 2016.06.30-ig épphogy 

elkezdték azt. Az első félévben karbantartási és felújítási kiadásaik voltak.  

 

Bárányos József: Kérdezi, milyen volt a táborok kihasználtsága. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: 15 turnus volt, 60-100%-os kihasználtsággal. Egy alkalommal volt, 

hogy csak 16 gyermek vett részt a Szent László Általános Iskola táborában. Egyeztetések 

alapján a Szent László Általános Iskolában 2016. november 30-ig felmérik az előzetes 

igényeket.  

 

Bárányos József: Kéri, hogy az uszodával kapcsolatban is adjon tájékoztatást. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: Elmondja, hogy az uszodával kapcsolatban nem tud érdemben 

nyilatkozni.  

 

Bárányos József: Köszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e kérdés. Nincs. Kéri a 

bizottság tagjaitól, hogy szavazzanak. 

 

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:  

185/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolójának 

elfogadásáról szóló határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi 

beszámolóját 22 168 eFt mérlegfőösszeggel és 3 625 eFt eredménnyel elfogadja. 

 

 

 

13.napirend 

Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről 

 

Fritz Gábor: Ismerteti, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos a tulajdonában álló gazdasági 

társaságok működéséről két módon tud tájékozódni. Egyrészt a felügyelő bizottságokon 

keresztül, másrészt pedig beszámoltatással. Felmerült annak igénye, hogy az önkormányzati 

tulajdonban lévő gazdasági társaságok negyedévente számoljanak be működésükről kötelező 

tartalmi elemekkel. A kötelező tartalmi elemeket az előterjesztés tartalmazza. 

 

Bárányos József: Megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy több gazdasági szakember is 

jelen van a bizottság ülésén, kéri, hogy mondják el véleményüket. 

 

Börcs Krisztina: Megjegyzi, hogy a szezonális jellegű tevékenységek esetében nincs értelme 

a negyedéves beszámolónak.  

 

Szoboszlai Enikő: Elmondja, hogy a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

esetében 2 hónapos finanszírozási csúszás figyelhető meg. Az I. negyedévben pedig az előző 

év és az aktuális év I. negyedéve között átfedés figyelhető meg. Kéri, hogy ezeket vegyék 

figyelembe. 

 

Bárányos József: Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye figyelembe az előbb 

elhangzottakat. 

 

Aki így egyetért a határozati javaslattal, kéri, jelezze. 

 

 

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:  
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186/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási 

kötelezettségéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja önkormányzati 

tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről szóló határozati javaslatot, 

miszerint 

 

1. az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokat negyedévente beszámoltatja, 

 

2. a negyedéves beszámolók megtárgyalását 2017. évtől a munkatervébe beépíti, 

 

azzal a kiegészítéssel, hogy 

 

3. a képviselő-testület mérje fel, hogy a szezonális jellegű működés esetében (Zánkai 

Üdülőtábor) szükséges-e ilyen beszámolót készíteni,  

 

4. az Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. estén vegyék figyelembe, hogy az 

OEP finanszírozás 2 hónapos átfutási idővel jelentkezik a beszámolóban,  

 

5. az előző év IV. negyedéves és az adott év I. negyedéves beszámolójának elkészítési 

időszakában átfedés van.  

 

 

 

14.napirend 

A Bicske Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. első félévi beszámolójának 

elfogadásáról  

 

Fritz Gábor: A beszámolót elkészítették, az önkormányzat pénzügyi irodája rendben találta. 

 

Bárányos József: Felkéri Molnár Enikőt, ismertesse a gazdasági társaság jövőképét. 

 

Molnár Enikő: Az adózott eredmény mínuszos, jelenleg veszteséges a társaság. De a 

mérlegfőösszeg kedvezően alakul. 

 

Ádámné Bacsó Erika: Elmondja, hogy a kft. jelenleg nem rendelkezik árbevétellel. A 

megvalósíthatósági tanulmány folyamatban van, várhatóan a jövő hónapban készül el. Ezt 

követően határozható meg a jövőkép, mi legyen a kft. sorsa az ásványvíz palackozó üzemre 

vonatkozóan. 

 

Ivanics Imréné: Elmondja, hogy a könyvvizsgálói véleményt érdemes lenne figyelembe venni. 

 

Börcs Krisztina: Kiemeli, hogy a társaság rendelkezik visszaigényelhető ÁFÁ-val, mely csak 

akkor igényelhető vissza, ha tevékenységet folytat. Továbbá hangsúlyozza, ahogy a 

tevékenységet végzését minél hamarabb meg kell kezdeni.  
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Bárányos József: A bizottság kéri a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy vegyék 

figyelemebe a könyvvizsgálói véleményt. Kéri, hogy aki így egyetért, az jelezze. 

 

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:  

187/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. első félévi 

beszámolójának elfogadásaról 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja Bicske-Csabdi-

Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról szóló 

határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. első félévi beszámolóját 

10 443,- eFt mérlegfőösszeggel és – 697,- eFt adózott eredménnyel (veszteséggel) 

elfogadja a könyvvizsgálói véleményben tett javaslattal kiegészítve. 

 

 

15.napirend 

Pénzeszköz elkülönítéséről ingatlanvásárláshoz  

 

Fritz Gábor: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr kezdeményezése, mely szerint a 

választókerületében található három város: Bicske, Csákvár és Martonvásár együttesen 

összefogva vásároljon meg egy tusnádfürdői ingatlant. Így a Határtalanul! Programhoz való 

csatlakozás keretében megvalósulhatna, hogy a bicskei, csákvári, martonvásári gyermekek 

ellátogathatnak Erdélybe és az ingatlannal a szálláshelyük biztosított lenne. Az ingatlan 

megszerzésének előzetesen egyeztetett, becsült költsége 6-12 millió Ft, melynek harmada esne 

Bicskére. A pesszimista esettel számolva 4 millió Ft elkülönítése javasolt erre a célra. 

 

Bárányos József: Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e kérdés, észrevétel. Aki támogatja kéri, 

jelezze.  

 

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:  

188/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: pénzeszköz elkülönítéséről ingatlanvásárláshoz 

 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja pénzeszköz 

elkülönítéséről ingatlanvásárláshoz szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy Martonvásár, valamint Csákvár városokkal közösen 

Tusnádfürdő (Erdély, Románia) településen ingatlant kíván vásárolni, egyidejűleg 

felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos egyeztetések és tárgyalások lefolytatására, 

2. az önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő beruházások terhére 4.000.000,- Ft 

célhoz kötött összeget különít el az 1. pont szerinti ingatlanvásárlásra. 

 

 

16.napirend 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/C 4. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról  

 

Fritz Gábor: A lakás jelenlegi bérlője Egerszegi Andrea. A bérlő bérleti jogviszonya  

2016. október 15. napjával megszűnik. Kérelmet nyújtott be bérleti szerződésének 

meghosszabbítására. Bicske város önkormányzati rendeletének megfelelően a lakás bérleti 

jogviszonyára vonatkozóan pályázatot kell kiírni. Önkormányzati intézmények a közelmúltban 

nem jeleztek dolgozóik részéről lakhatási elhelyezésre igényt.  

 

Bárányos József: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a pályázat kiírásával, jelezze. 

 

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:  

189/2016. (IX. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/C 4. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyáról 

Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a pályázat kiírása 

az Akácfa utca 1/C 4. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról szóló határozati 

javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/C 4. ajtó. alatti 55,59 m2 alapterületű, 

költségelvű lakás határozott idejű, legfeljebb 3 éves időtartamú bérleti jogviszonyára – 

a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet, 

2. a pályázati felhívását a város honlapján és a Bicskei Polgármesteri Hivatal épületének 

hirdetőfalán jelenteti meg, 

3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül 

tegyen javaslatot a bérlő személyére a Képviselő-testület következő ülésére. 

A határozat mellékletét képező pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

17.napirend 

Képviselői bejelentések 

 

Bárányos József: megadja a szót Ivanics Imrénének.  

 

Ivanics Imréné:  
-Elmondja, hogy a tavaszi időszakban volt arról szó, hogy változik a szemétszállítás 

számlázása. Arra szeretne választ kapni a következő bizottsági ülésre, hogy ez megtörtént-e és 

hogyan valósult meg. 

 

-Korábbi bizottsági ülésen a külterületi és zártkerti szemétszállítás rendjéről is eset szó, 

melynek elindítására vonatkozóan szeretne tájékoztatást kérni. 

 

-Jelzi, hogy az illegális szeméttől megtisztított területeken ismét megjelentek a 

szemétkupacok. Korábban arról egyeztek meg, hogy térfigyelő kamerák, illetve a 

szemétlerakást tiltó táblák kerülnek kihelyezésre. Arról kér tájékoztatást, hogy ezek 

megtörténtek-e. 

 

Bárányos József: Tudomása szerint már egy mezőőrt foglalkoztat az önkormányzat. 

 

Fritz Gábor: Az illegális szemétlerakás kapcsán tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy egy 

mezőőr már járja a területeket. 

 

Ivanics Imréné: Továbbá szeretne információt kapni, hogy történt-e megkeresés azon 

ingatlantulajdonosok esetében, akik nem fizetik a szemétszállítás díját. 
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Bárányos József: Elmondja, hogy ezek között vannak olyan kérdések, melyekről a Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. nem tud érdemi választ adni. Ez az utóbbi ilyen kérdés, illetve a számlázás 

kérdése is ilyen.  

A következő bizottsági ülésre tájékoztatást kérnek a zártkerti szemétszállítás rendjére 

vonatkozóan, valamint az illegális szemétlerakók ügyében.  

Kérdezi a bizottság tagjait, hogy szeretne-e még valaki képviselői bejelentést tenni. Nem.  

 

Megköszöni a részvételt és 1130 órakor bezárja az ülést.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Bárányos József Ivanics Imréné 

a Gazdálkodási Bizottság elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


