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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4. 
 

Az ülés időpontja: 2016. szeptember 26-án 1700 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 
Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila tag 
 

Az ülésen távollévő tag:  

Dr. Bourgla Ossamah tag 

 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor, jegyző 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Dr. Hekman Tibor, jogi referens 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Szabó Ágnes, Kapcsolat Központ igazgatója 

Gulyás József, Fejérvíz Zrt.  

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgató 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke sok 

szeretettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 

fővel határozatképes. Jelzi a napirendben a változást. Vegyék előre a GFT-s napirendet a 

vendég miatt. A Kapcsolat Központ vezetője is kérte, hogy a 3-as napirend után tárgyalják a 

8-as napirendet. Aki ezzel a változtatással el tudja fogadni a napirendet, az jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

 

139/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016. szeptember 26-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
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A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elfogadta az alábbi napirendet: 

 

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

(GFT)  
 

2. Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. június és július hónapokban 

elvégzett munkálatokról  
 

3. Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról  
 

4. Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2016. I. félévi beszámolójáról  
 

5. A Kapcsolat Központ szabályzatairól és megállapodásairól  
 

6. Testvérvárosi megállapodás jóváhagyásáról  
 

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

beszámolójának elfogadásáról  
 

8. Pénzeszköz elkülönítéséről ingatlanvásárláshoz  
  

9. Képviselői bejelentések 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Komlós Kolos bizottsági tagot 

javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a hitelesítőre tett javaslatot, illetve a napirendet 

elfogadja, jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

140/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Komlós Kolost megválasztja jegyzőkönyv-

hitelesítőnek. 

 

 

1. Napirend 

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

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: Jogszabály kötelez arra, hogy a víziközmű rendszereknek a Gördülő Fejlesztési 

Tervét el kell készíteni. 2017-2031-es évről van szó. A Fejérvíz Zrt. elkészítette a javaslatot, 
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felújításokra, pótlásokra. Határozati javaslatok víziközmű rendszerenként külön készültek. A 

Gazdálkodási Bizottságnak kérte, hogy táblázatos forma készüljön a különböző azonosító 

számú helyekhez. A bizottság kérte még, hogy a zártkeretek ivóvíz ellátása is kerüljön bele a 

tervbe. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi, hogy ha jól értette, akkor visszajön az anyag. 

 

Fritz Gábor: Visszajön az anyag, mert így nem tudták egyértelműen beazonosítani a terv 

egyes elemeit. 

 

Gulyás József: Köszöni szépen a lehetőséget. Ez a táblázat tartalmazza magukat azokat a, 

amik a kódszámmal ellátott részek. Az előző bizottsági ülésen nem látta, de már megkapta, 

mely víziközművek tervét tartalmazza az előterjesztés. A kódszám szerepel, nem tételesen 

mindegyik mögé írva, hanem az összefoglaló fejlécben. A többi határozati javaslatnál is 

szerepel a meghatározó kódszám.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Ha jól látja, szerepel a fejlécben egy szám. Kérdezi, hogy az alatta 

felsorolt valamennyi elem a fejlécben szereplő számú víziközműre vonatkozik-e. 

 

Gulyás József: Igen. Minden egyes táblázatcsoporthoz tartozik egy határozati javaslat. Ez 

római számmal van jelölve. A víziközmű törvény értelmében is elkülönítve kell a különböző 

tulajdonú, fajtájú rendszereket kezelni.  

 

Szabó Attila: Kérdezi, hogy a fejlesztések a felhalmozott pénzeszközökből lesznek. 

 

Gulyás József: Igen, csak ebből lehet. Ebből a keretből lehet gazdálkodni. Ők egy szakmai 

tervet készítettek a Bicskei Önkormányzat, mint a Fejérvíz Zrt. egyik résztulajdonosa részére. 

Ezután a bejelentési kötelezettség teljesítése Bicske Város Önkormányzat feladata. A 

fedezetet is neki kell biztosítania a befizetett bérleti díjak alapján.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi, hogy ez időben mennyire sürgős. 

 

Gulyás József: Szeptember 30-a a határidő, hogy a jelentés bekerüljön az MEKH-hoz. 

 

Fritz Gábor: Új tényállás, hogy a táblázat összes eleme megtalálható az előterjesztésben.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, javaslat. 

 

Gulyás József: Minden szükséges adat a bizottság előtt van. Ebbe a tervben a szennyvízre 

vonatkozó felújításokat, pótlásokat, fejlesztéseket is bele tették, ez nem jelenti azt, hogy 

ennek pontosan így kell lennie. Ha valami okból egy fontosabb probléma merül fel, akkor 

változtatható a terv. Ha módosítás lenne, ez elvégezhető, ennek meg van a tarifája. Ez a 

javaslat szakmailag előkészített. Tudják, milyen hálózati elemeik vannak és ezekkel milyen 

probléma lehet.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés. Ha ez egy 

kötelezvény és módosításra van lehetőség, akkor szavazásra bocsájtható. A Gazdálkodási 

Bizottságon felvetett kérdés volt még a zártkertek vízellátása. 
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Gulyás József: Kiírásra került egy 7 elemes tervezésre vonatkozó pályázat. Ennek a 

pályázatnak a részét képezte a zártkertek vízellátása. További információja viszont erről 

nincs. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Javasolja a bizottság tagjainak, ha ezek a tervek módosíthatóak, 

akkor szavazzanak róluk. Aki az első a Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás 

viziközmű rendszer határozati javaslatot elfogadja, az jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

 

141/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

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 Város-, és Vállalkozásfejlesztés 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 

 

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. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Aki a második Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer 

GFThatározati javaslatot elfogadja az jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: 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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142/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

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 Város-, és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága elfogadásra 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 

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. 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Aki a harmadik I/12., I/17. Mány bányakút - Vasztélypuszta 

vizközmű rendszer GFT három pontba foglalt határozati javaslatot támogatni tudja az jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

 

143/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

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 Város-, és Vállalkozásfejlesztés 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 

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. 



6 

 

 

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. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Aki a negyedik határozati javaslatot I/12., I/17. Mány bányakút - 

Vasztélypuszta Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer valamint Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás 2017-2031. évi GFT pénzügyi fedezetének rendelkezésre állásáról szóló 

előterjesztést, aki támogatni tudja az jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

 

144/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 
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 Város-, és Vállalkozásfejlesztés 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 

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 
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Iványi Ferenc Tivadarné: Megköszöni Gulyás Józsefnek, hogy eljött.  

 

17 óra 18 perckor Gulyás József a Fejérvíz Zrt. képviselője elment.  

 

2) Napirend: 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. június és július hónapokban 

elvégzett munkálatokról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Augusztusban a BGSZ városi kitüntetésben részesült, melyhez ez 

úton is gratulálnak minden kitüntetettnek. Bízva abba, hogy a jövőben is ilyen színvonalon 

végzik a munkájukat. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e vélemény az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Ha elfogadják, akkor jelezzék.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

 

145/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. június és július hónapokban 

elvégzett munkálatokról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a határozati javaslat mellékletében szereplő, 

Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. június és július hónapokban elvégzett munkákról 

szóló beszámolót elfogadja.  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a továbbiakban is kéri havonta a beszámolót. 

 

3.napirendi pont Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: Elmondja, hogy azért van szükség a rendelet módosítására, mert előirányzatok 

módosultak és ezeket át kell vezetni. A rendelet módosítás megfelel a jogalkotásról szóló 

törvénynek. Kéri a rendelet jóváhagyását.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e véleménye vagy javaslat 

az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha elfogadják, akkor jelezzék.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: 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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A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

146/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Város-, és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága elfogadásra javasolja 

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet 

tervezetet, 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 főösszegét  2 936 679 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  2 936 679 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 

 (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. 
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(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 

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 
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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 

 

 

 

4.napirendi pont: Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2016. I. félévi beszámolójáról  
 

Iványi Ferenc Tivadarné: Megkéri Szabó Ágnes igazgatót foglalja össze az előterjesztést. 

 

Szabó Ágnes: Elmondja, hogy ez az előterjesztés a társulásban működtetett intézmény 

gazdasági beszámolója. Július 1-jétől új fenntartója van az intézménynek.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e véleménye vagy javaslat 

az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha elfogadják, akkor jelezzék.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  
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147/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2016. I. félévi beszámoló teljesítésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Város-, és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága elfogadásra javasolja 

a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2016. I. félévi beszámoló teljesítésről szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat 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.      

 

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. 

 

5.napirendi pont: A Kapcsolat Központ szabályzatairól és megállapodásairól  
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Iványi Ferenc Tivadarné: Megkéri Szabó Ágnes igazgatót, hogy foglalja össze az 

előterjesztést. 

 

Szabó Ágnes igazgató: Elmondja, hogy az intézménynél fenntartóváltás történt, ezért a 

szabályzatokat és a megállapodásokat az aktuális fenntartónak jóvá kell hagyni. A korábbi 

ellátottak miatt a megállapodásokat át kell írni és az új ellátottakkal az új megállapodásokat 

kell megkötni.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e véleménye vagy javaslat 

az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha elfogadják, akkor jelezzék.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

148/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ szabályzatairól és megállapodásairól 

 

Bicske Város Önkormányzat Város-, és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Kapcsolat Központ szabályzatairól és megállapodásairól szóló határozati 

javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Egyesített Családsegítő 

és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ – jelen határozat melléklete szerinti- 

szabályzatait és megállapodásait jóváhagyja. 

 

 

6.napirendi pont: Testvérvárosi megállapodás jóváhagyásáról  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt, ismertesse a bizottsággal az 

előterjesztést.  

 

Fritz Gábor jegyző: Elmondja, hogy a képviselő-testület határozattal döntött arról, hogy 

polgármester úr tárgyalásokat folytasson Csap város vezetőivel és ha a tárgyalások sikeresek 

lesznek akkor terjessze elő a testvérvárosi megállapodást jóváhagyás céljából a képviselő-

testület elé. A testvérvárosi megállapodás aláírása augusztus 20-án megtörtént. A munkaterv 

szerint nyári hónapokban nem volt ülés, továbbá le kellett fordítani a megállapodást is a 

csapiak részére, ezért csak most kerül testület elé a megállapodás. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Elmondja, hogy a kapcsolatteremtő bizottság tagjaként kint járt és 

úgy gondolja, hogy fontos a két város kapcsolata, ezenfelül a külhoni magyarok megsegítését 

is fontosnak tartja. 
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Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e véleménye vagy javaslat az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Ha elfogadják, akkor jelezzék.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

149/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Testvérvárosi megállapodás jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja 

a Testvérvárosi megállapodás jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Testvérvárosi megállapodás 

  

Az ukrajnai Csap Önkormányzata és a magyarországi Bicske Város Önkormányzata 

között 

 

Az ukrajnai Csap város és a magyarországi Bicske város tekintettel arra, hogy előmozdítsák 

polgáraik között az együttműködést, erősítsék egymás kölcsönös tiszteletét, a megértést és 

elmélyítsék a kialakult bizalmat, kölcsönös, kétoldalú szerződést kívánnak kötni egymással az 

alábbiak szerint: 

 

1. Cikkely 

Az ukrajnai Csap város és a magyarországi Bicske város (a továbbiakban: felek) mindkét 

település polgármesterének aláírásával testvérvárosi szerződést kötnek egymással. 

 

2. Cikkely 

A felek kijelentik, hogy fokozni kívánják az együttműködést a kultúra, a sport, az oktatás és a 

turizmus területén. 

 

3. Cikkely 

A felek célként jelölik meg, hogy gazdasági területen polgáraik jólétének növelése, a 

munkahelyteremtés érdekében együttműködnek egymással, befektetési lehetőségekkel, 

információk cseréjével, vásárok, kiállítások és más rendezvények látogatásával, tapasztalatok 

megosztásával támogatják a gazdasági növekedését és a modernizációt.  

 

4. Cikkely 

A felek a gyermekek és fiatalok megfelelő életminőségének kialakítása - felelősséget érezve a 

jövő generációiért - érdekében kinyilvánítják, hogy kölcsönösen együttműködnek egymással a 

cserekapcsolatok kialakításában, a táboroztatásban, egymást rendszeresen látogatják. Bicske 
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városa jelen szerződésben vállalja, hogy előmozdítja, hogy a csapi gyermekek és fiatalok 

Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló üdülőtáborban tudják eltölteni a szünidejüket. 

 

5. Cikkely 

A felek kulturális területen való együttműködése magában foglalja a közös kulturális 

programok szervezését, amelynek keretében a magyarságtudat erősítése, a közös kultúra 

ápolása kiemelt szerepet játszik. 

 

6. Cikkely 

A felek elő kívánják mozdítani az oktatási-nevelési intézményeik közötti kapcsolatok 

kialakítását, a kapcsolatfelvételt minden oktatási-nevelési intézmény tekintetében támogatják. 

 

7. Cikkely 

A felek szándéka egymás sportrendezvényein való megjelenés, részvétel a polgárok testi, lelki 

fejlődése, az egészségmegőrzés érdekében. 

 

8. Cikkely 

A felek vállalják, hogy egymás településit kölcsönösen népszerűsítik, a kulturális és építészeti 

értékeit bemutatják, ezzel támogatva a turizmus fejlesztését a testvértelepülések között. 

 

9. Cikkely 

A felek jelen szerződés aláírásával kinyilvánítják együvé tartozásukat a közös szándékaik 

elérése érdekében. 
 

A szerződés Bicskén 2016. augusztus 20-án négy eredeti példányban készült, ukrán és magyar 

nyelven két-két példányban, melyek egyaránt hitelesek. 

 

 

Valeriy Samardak         Pálffy Károly 

       Csap város polgármestere    Bicske város polgármestere 

 

 

7.napirendi pont: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első 

félévi beszámolójának elfogadásáról  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Megkéri ügyvezető asszonyt, hogy foglalja össze az előterjesztést.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: Elmondja, hogy két részből áll a beszámoló. A beszámoló egyik 

részre a zánkai üdülőtárborral foglalkozik, a másik része a Tanuszoda. Pozitív mérleggel zárt 

az első félév. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e véleménye vagy javaslat 

az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha elfogadják, akkor jelezzék. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: 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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A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

150/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

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

beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztési 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. 

 

8.napirendi pont: Pénzeszköz elkülönítéséről ingatlanvásárláshoz  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkéri a jegyzőt, hogy foglalja össze az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: Tessely Zoltán képviselő úr kezdeményezésére Bicske, Csákvár és 

Martonvásárhely települések összefogásával a költségek harmadolásával lehetőség nyílik 

Tusnádfürdőn egy ingatlan megvásárlására. 

Ez az ingatlan gyakorlatilag Magyarországról Erdélybe érkező gyerekeknek a szálláshelyét 

tudná biztosítani. A vételárat 6-12 M Ft közötti összegre becsülik. Bicskére kb. 4 MmFt jutna. 

Az előterjesztés nem a konkrét vásárlásról szól. Egy elvi támogatáshoz, illetve a 

pénzeszközök biztosításához kérik a támogatást. Tervben van, hogy – vásárlás esetén - 

pályázati pénzből fel lesz újítva az ingatlan. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e véleménye vagy javaslat 

az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha elfogadják, akkor jelezzék.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

Az elfogadott döntés: 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

151/2016. (IX. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Pénzeszköz elkülönítéséről ingatlanvásárláshoz 

Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja 

a Pénzeszköz elkülönítéséről ingatlanvásárlásához szóló határozati javaslatot, miszerint 
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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. 

  

9.napirendi pont: képviselői bejelentések 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Megkérdezi jelenlévőket, hogy van-e valakinek bejelentése? 

 

Csonka István: József Attila utcai lakók kérdezik, hogy az iskola alatt lévő területekre van-e 

ráhatása az önkormányzatnak. 

Jelezte, hogy többen sérelmezik, hogy a József Attila utca, Botond tér és a Kanizsai utca nyári 

fűnyírását, mert a Botond teret kihagyják. A lakók azt kérdezik, hogy mi lehet ennek az oka.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Elmondja, hogy az óvodának a karbantartója vágja a füvet.  

 

Csonka István: Elmondja, hogy sérelmezik a lakók, hogy a városi dolgozó aki a közterületen 

vágja füvet, egy-egy magánterület előtt is levágja a füvet. 

 

Fritz Gábor: Elmondja, hogy a Bicskei Gazdasági Szervezet és az önkormányzat között 

hatályban van egy együttműködési megállapodás. Konkrétan meghatározták, utcákra 

lebontva, hogy hol kell füvet vágni. A megállapodásban az alábbiak szerint szerepel: Szarka 

János tér és Kanizsai út melletti sáv, Szigeti szervíztől a Szent László patakig ez a város 

feladata. 

 

Csonka István: Megköszöni a választ. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Megköszöni a munkát és a rendkívüli, nyílt ülést 17.40 órakor 

bezárja. 

K.m.f. 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Komlós Kolos 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv.hitelesítő 


