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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. október 20. 15 óra  

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tagok:  

Döme Lászlóné bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester  

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 

Teszár Tamás Zöld Bicske Kft. ügyvezető igazgatója 

 

Bárányos József a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság  

4 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv-hitelesítésére Heltai Zsoltot kéri fel. Kéri a bizottság 

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

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

196/2016. (X. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

Tárgy: 2016. október 20-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásá-

ról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Heltai Zsoltot 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  
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Bárányos József a bizottság elnöke megkérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontokat 

változatlan sorrendben és tartalommal elfogadják-e. 

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

197/2016. (X. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2016. október 20-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 2016. október 

20-i rendes, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati rendelet módo-

sítási kérelméről  

 Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Bicske Város Önkormányzat tulajdonának vagyon- és felelősségbiztosítás tárgy-

körében tett árajánlatok alapján a biztosítók kiválasztásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Város Önkormányzata 2017.évi belső ellenőrzési tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Az emlőrák szűrésére indított „Kezedben a sorsod” program népszerűsítését célzó 

séta támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahasználati kérelmé-

ről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes uszodahaszná-

lati kérelméről 
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Előterjesztő: polgármester 

 

9.) 2016. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

 

1.)napirendi pont: A közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati ren-

delet módosítási kérelméről  
Bárányos József a bizottság elnöke felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy köztudott, hogy vannak olyan garázsok Bicskén, melyek 

közterületre épültek. Az építményért építményadót fizetnek a tulajdonosok, emellett a közterü-

let használatáért pedig közterülethasználati engedélyt is kellett kérniük, amiért szintén fizetniük 

kell.. A tulajdonosok kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy a közterületfoglalásért 

fizetendő díjat törölje el. Ezt a kérelmet csak rendeletmódosításként lehet befogadni. Tekintettel 

arra, hogy a közterületfoglalási engedély kiadása és a közterületfoglalási díj megállapítása is a 

helyi rendelet alapján történik. Nem javasolja támogatni, mert a 2016. évi költségvetés stabili-

tását veszélyezteti. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester 1515 órakor megérkezett. 

 

Bárányos József a bizottság elnöke összefoglalva az előterjesztést elmondja, hogy a garázsok 

közterületen épültek, a terület nem a garázstulajdonosok tulajdona, ennélfogva építményadót 

és közterületfoglalási díjat is kell fizetniük. 

Kérdezi, hogy van-a hozzászólás, észrevétel. Hozzászólás nem volt. Kéri, aki támogatja a ha-

tározati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága  

2016. október 20-án megtartott rendes, nyílt ülés jegyzőkönyvéből 

 

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

 

 

198/2016. (X. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

Tárgy: A közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati rendelet módo-

sítási kérelméről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra ja-

vasolja a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati rendelet módosítási 

kérelméről szóló határozati javaslatot, miszerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a város közterületein álló, engedéllyel épült garázsokra vonatkozó – a közterületek hasz-

nálatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati rendeletben szabályozott – közterület-

használati díjakat a 2016. évi költségvetés stabilitása érdekében jelenleg nem módosítja, 

 

2. a közterület-használat díjtételeit legkésőbb 2016. decemberi soros ülésén felülvizsgálja. 

 

 

2.) napirendi pont: A Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi 

kérdőívről 

Bárányos József a bizottság elnöke felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy tájékoztassa a bizottság 

tagjait az előterjesztésről és a Humánerőforrások Bizottság javaslatáról. 

 

Fritz Gábor jegyző ismertetőjében elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság előző ülésén úgy 

döntött felkéri a Bicskei Egészégügyi Központot, hogy állítson össze egy betegelégedettségi 

kérdőívet. Ezt a kérdőívet az Egészségügyi Központ elkészítette.  

A Humánerőforrások Bizottság javasolja, hogy a kérdőívet internetes felületen, online formá-

ban is ki lehessen tölteni, illetve a kérdőív a fejlécében a kérdőív összeállítójaként az önkor-

mányzat szerepeljen. A kérdőíven szereplő kérdésekre vonatkozóan nem volt módosító javas-

lata a bizottságnak. 

 

Bárányos József a bizottság elnöke a napirend felett megnyitja a vitát.  

A bizottság tagjai a kérdőív tartalmával kapcsolatban informális megbeszélést követően az 

alábbi döntést hozzák. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

199/2016. (X. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT  

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a Bicskei Egész-

ségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről szóló határozati javaslatot a Hu-

mánerőforrások Bizottság 2016. október 20-án megtartott rendes nyílt ülésén tett kiegészítése-

ivel, valamint a következő módosításokkal elfogadásra javasolja : 

 

1.) A kérdőív fejlécében a következő bevezető mondat szerepeljen:  

„Bicske Város Önkormányzata, valamint a Bicskei Egészségügyi Központ számára fontos az 

Ön véleménye……” 

2.) Javasolja törölni a 3., 4., 5.,12.,14., 15., 16., 17., 21., 23., 24., 25. kérdéseket. 

3.) Javasolja törölni a 6. kérdésben szereplő magyarázó szöveget. 

4.) Javasolja kiegészíteni a 11. kérdésre adható válaszok számát az (2 hónapon túl és 4 hónapon 

túl) pontokkal. 
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5.)  12-13. kérdés közé kerüljön egy új kérdés beillesztésre: „A rendelési idő kezdetére pon-

tosan megérkezett-e az orvos? Ha késett, hány percet? A kérdésre adható válaszok a 

következők legyenek: 10 perc, 20 perc, 30 perc vagy azon túl 

6.) 13. kérdés szövegét javasolja kiegészíteni a „…megadott időponthoz képest” szövegrésszel. 

7.) 18. kérdést javasolja megosztani két kérdésre. Mi a véleménye az orvos beteggel szembeni 

viselkedéséről? Mi a véleménye a vizsgálat körülményeiről? 

8.) Javasolja érthetőbben, egyszerűbben megfogalmazni a 22. kérdést „Kapott-e megfelelő tá-

jékoztatást a betegségével, kezelésével kapcsolatban?” 

9.) Javasolja, hogy a kérdőív a kartonozóban kerüljön kiosztásra a betegek részére. 

 A kérdőívek gyűjtése az Egészségügyi Központban, önkormányzati pecséttel ellátott, lezárt 

urnában történjen. 

 

 

3.) napirendi pont: A Bicske Város Önkormányzat tulajdonának vagyon- és felelősségbiz-

tosítás tárgykörében tett árajánlatok alapján a biztosítók kiválasztásáról 

 

Bárányos József a bizottság elnöke felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesz-

tést. 

 

Fritz Gábor jegyző az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy megvizsgálták annak a le-

hetőségét, hogyan lehetne kedvezőbb biztosítást kötni. A jelenlegi szerződés nem teljeskörű, az 

ingatlanok esetében a biztosítási értéke 2 170 000 eFt, a biztosítók új díjkalkulációi alapján pe-

dig 5 364 213 eFt. Az ingóságok estében a jelen szerződésünk összértékben 281 688 032 Ft-ra, 

míg az új díjkalkulációkban 524 730 000 Ft-ra szól a biztosítás. A Groupama Biztosító áraján-

lata a legkedvezőbb az öt biztosító közül. Az új biztosítás megkötéséhez az önkormányzatnak 

nyilatkoznia kell arról, hogy az elmúlt három éves időszakban nem volt jelentős káreseménye.  

 

Bárányos József a bizottság elnöke kérdezi, hogy jelenleg mennyi az önkormányzat biztosí-

tási díja, amely 2.1 Mrd Ft-ra vonatkozik. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy jelenleg 1,300.000.- Ft. A Groupama Biztosító 

által adott biztosítási díj 1.962.154.-Ft, mely 5.4 Mrd Ft-ra vonatkozik, valamint a biztosítási 

díjaz úthibák, kátyúk, sorfák okozta károkra is vonatkozik. 

 

Bárányos József a bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e hozzászólás, észrevétel.  Hozzászólás 

nem volt, kéri, aki támogatja a Groupama Biztosító által adott ajánlatot, az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

200/2016. (X. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
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Tárgy: A Bicske Város Önkormányzat tulajdonának vagyon- és felelősségbiztosítás 

tárgykörében tett árajánlatok alapján a biztosítók kiválasztásáról  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra ja-

vasolja a Bicske Város Önkormányzat tulajdonának vagyon- és felelősségbiztosítás tárgyköré-

ben tett árajánlatok alapján a biztosítók kiválasztásáról szóló határozati javaslatot, miszerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 2017. évre vonatkozóan Bicske város vagyon- és felelősségbiztosítása vonatkozásában 

a Groupama Biztosítót bízza meg 

 felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére 

 

4.) napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

Bárányos József a bizottság elnöke felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesz-

tést. 

 

Fritz Gábor jegyző az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy minden évben el kell ké-

szíteni a következő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. A belső ellenőr a tervet elkészítette. 

Az ellenőr 2017. évben a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi 

gazdálkodását és működésének kívánja ellenőrizni. 

 

Bárányos József a bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e hozzászólás, észrevétel.  Hozzászólás 

nem volt, kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

201/2016. (X. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2017.évi belső ellenőrzési tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra ja-

vasolja a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről szóló határozati ja-

vaslatot, miszerint  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési 

tervét a következő ellenőrzési célokkal: 

1. Annak vizsgálata, hogy a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. szabályo-

zottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító 

által kitűzött céloknak.  

2. A 2016. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése, annak megállapítása, hogy 

az ellenőrzés hatékony volt-e.  
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jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

 

 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

 

Sz. Kockázati tényező Kockázati 

tényező ter-

jedelme 

Alkal-

mazott 

Súly 

Pontha- 

tár 

1. Belső kontrollok értékelése 3 5 15 

2. Változás / átszervezés 2 4 8 

3. A rendszer komplexitása 2 4 8 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 3 3 9 

5. Bevételszintek /költségszintek 1 6 6 

6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 

2 2 4 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 5 2 10 

8. Vezetőség aggályai 3 3 9 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószí-

nűsége 

2 4 8 

10. Szabályozottság és szabályosság 2 3 6 

11. Munkatársak képzettsége és tapaszta-

lata 

2 3 6 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 4 12 

ÖSSZPONTSZÁM: 101 

 

 

 

Kockázatelemzés a 2. számú ellenőrzéshez 

 

1. Belső kontrollok értékelése 

1) Megfelelő és eredményes 

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 

3) Gyenge  

Súly: 5 

 

2. Változás / Átszervezés 

1) Stabil rendszer, kis változások 

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 

Súly: 4 

 

3. A rendszer komplexitása 

1) Nem komplex 

2) Közepesen komplex 

3) Nagyon komplex 
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Súly: 4 

 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 

2) Közepes mértékű 

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 

Súly: 3 

 

5. Bevétel/Költségszint 

1) Alacsony  

2) Közepes  

3) Magas  

Súly: 6 

 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 2 

 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

1) 1 évnél kevesebb 

2) 1-2 év 

3) 2-4 év 

4) 4-5 év 

5) 5 évnél több 

Súly: 2 

 

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 

1) Alacsony szintű 

2) Közepes szintű 

3) Magas szintű 

Súly: 3 

 

 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Nagy 

Súly: 4 

 

10. Szabályozottság és szabályosság 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Jelentős 

Súly: 3 

 

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 

1) Nagyon tapasztalt és képzett 
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2) Közepesen tapasztalat és képzett 

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 

Súly: 3 

 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 4 

 

 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

Sz. Kockázati tényező Kockázati 

tényező ter-

jedelme 

Al-

kalma-

zott 

Súly 

Pontha- 

tár 

1. Belső kontrollok értékelése 2 5 10 

2. Változás / átszervezés 2 4 8 

3. A rendszer komplexitása 2 4 8 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 2 3 6 

5. Bevételszintek /költségszintek 1 6 6 

6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 

2 2 4 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 2 4 

8. Vezetőség aggályai 2 3 6 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószí-

nűsége 

1 4 4 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 3 3 

11. Munkatársak képzettsége és tapaszta-

lata 

2 3 6 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 4 12 

ÖSSZPONTSZÁM: 77 
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Kockázati té-

nyezők és sú-

lyozás 

Belső kontrollok ér-

tékelése 

Változás/át-szervezés A rendszer komplexi-

tása 

Kölcsönhatás más 

rendszerekkel 

Bevétel/Költség-

szint 

Külső szerveztek, illetve 

partnerek által gyako-

rolt befolyás 

Előző ellenőrzés óta 

eltelt idő 

Vezetőség aggályai a 

rendszer működését il-

letően 

Pénzügyi szabályta-

lanságok valószínű-

sége 

Szabályozottság 

és szabályosság 
Munkatársak 

tapasztalata és 

képzettsége 

Erőforrások ren-

delkezésre állása 

 

Kocká

-zati 

érték 

Kocká

-zat 

ér-

téke-

lése 

Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont 

Ellenőrzési feladat 

Önkormány-
zati tulajdonú 
vállalkozás 
ellenőrzése 
 

5 15 4 8 4 8 3 9 6 6 2 4 2 10 3 9 4 8 3 6 3 6 4 12 101 magas 

Korábban le-

folytatott 

(2016. év) el-

lenőrzés utó-

ellenőrzése 

5 10 4 8 4 8 3 6 6 6 2 4 2 4 3 6 4 4 3 3 3 6 4 12 77 közepes 
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AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS 

MEGHATÁROZÁSA 

 

Megnevezés 

Átlagos mun-

kanapok 

száma / fő 

Lét-

szám 

(fő)* 

Ellenőri napok száma 

összesen  (Átlagos 

munkanapok száma  

× Létszám) 

Bruttó munkaidő 35 1 35 

Kieső munkaidő - - 

- 

- 

Fizetett ünnepek - - - 

Fizetett szabadság (átlagos) - - - 

Átlagos betegszabadság - - 

- 

- 

Nettó munkaidő 35 1 35 

Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 

60%) 
35 1 35 

Tanácsadói tevékenység (pl. 10%) 

 

 

 

 5%) 

- - 

- 

- 

Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. 

kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, 

teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői 

megbeszélések, bizottsági munkában való 

részvétel, stb. (pl. 5%) 

- - - 

Képzés (pl. 10%) - - - 

Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%) - - 

- 

- 

Összes tevékenység kapacitásigénye 
35 1 35 

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához 

szükséges: 

- - 

 

- 

Tartalékidő - - 

- 

- 

Külső szakértők (speciális szakért-

elem) igénybevétele 

- - - 

Ideiglenes kapacitás kiegészítés 

(külső szolgáltató által) 

- - - 

 

 

5.) napirendi pont: Az emlőrák szűrésére indított „Kezedben a sorsod” program népsze-

rűsítését célzó séta támogatásáról 

 

Bárányos József a bizottság elnöke felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy 2014-ben került megrendezésre először a „Kezedben a 

sorsod” program, amely arra hivatott, hogy a mammográfiás szűrővizsgálatok fontosságára fel-

hívja a figyelmet. 
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November 3-tól kezdődik a program, az emlőszűrő kamion november 15-ig tartózkodik a Pol-

gármesteri Hivatal udvarán. A rendezvény népszerűsítésével kapcsolatban egy sétát szervez-

nek. A rendezvényhez rózsaszín színű lufikat, sálakat, szórólapokat szereznek be A rendezvény 

becsült összege 150.000.-Ft. Kéri a bizottság támogatását. 

 

Bárányos József a bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e hozzászólás, észrevétel. Bálint Ist-

vánné alpolgármesternek megadja a szót.  

 

Bálint Istvánné alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy november 3-15. között lesz 

ez a szűrővizsgálat, a 45 és 65 év közötti nők körében, akik értesítőt kapnak erre a vizsgálatra. 

Azt szeretné kérni a jelenlévőktől, hogy népszerűsítsék a rendezvényt és szorgalmazzák, hogy 

nő ismerőseik, családtagjaik menjenek el és vegyenek részt a szűrővizsgálatokon.  

 

Bárányos József a bizottság elnöke megköszöni a hozzászólást és megkéri a bizottság tagjait, 

aki támogatja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

 

 

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

 

 

202/2016. (X. 20.) Gazdálkodási Bizottság  

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Az emlőrák szűrésére indított „Kezedben a sorsod” program népszerűsítését 

célzó séta támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra ja-

vasolja az emlőrák szűrését népszerűsítő „Kezedben a sorsod” – séta a mellrák ellen támogatá-

sáról szóló határozati javaslatot, miszerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Kezedben a sorsod” – séta a mellrák ellen elnevezésű rendezvény lebonyolításához keret-

jelleggel 150.000 forint támogatást nyújt a rendezvényt népszerűsítő szórólapok, plakátok, sá-

lak, lufik és egyéb népszerűsítő termékek beszerzéséhez az önkormányzat 2016. évi költség-

vetése dologi kiadásainak terhére. 

 

 

6.)napirendi pont: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfoga-

dásáról 

 

Bárányos a József bizottság elnöke felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előter-

jesztést. 
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Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 

372/2015. (XII.02.) képviselő-testületi határozatában döntött a 2016. évi munkatervéről, mely-

ben szerepel a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. I. félévi beszámo-

lójának ellenőrzése. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. a beszámolási kötelezettségének eleget tett, 

a Pénzügyi Iroda a beszámolót ellenőrizte és rendben találta. 

 

Bárányos József a bizottság elnöke megadja a szót Teszár Tamásnak, a Zöld Bicske Nonprofit 

Kft. ügyvezető igazgatójának. 

 

Teszár Tamás ügyvezető igazgató hozzászólásában elmondja, hogy nem lehet tudni, hogy a 

második negyedévre mennyi bevétele lesz a Kft-nek. Az NFM rendelet egy bonyolult számítási 

képletet tartalmaz. Tudomása szerint az – NHKV Zrt. vezérigazgatója kezdeményezte a mi-

niszternél a rendelet módosítását és kérte, hogy kerüljenek ki a számítási képletből azok a költ-

ségelemek, amelyek a közszolgáltatókat sújtják. A zöldhulladék szállítás, szelektív hulladék-

szállítás, a hulladékkezelő műbe történő beszállítás mind-megnehezítik a közszolgáltatást. 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag kérdezi, hogy megkapták-e az államtól a szolgáltatási díjat. 

 

Teszár Tamás ügyvezető igazgató válaszul elmondja, hogy nem, mert az állam még nem 

számlázott, a bérszámlázást is leállították, mert nem tudta az állami cég konvertálni az adatokat. 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag kérdezi, hogy mi alapján fognak számlázni, a tényleges szerző-

dések vagy a lakcímadatok alapján. Mi fog történni azokkal a lakosokkal, akikkel nincs jelenleg 

szerződésük.  

 

Teszár Tamás ügyvezető igazgató elmondja, hogy bevételkiesése az államnak lesz, a  

Kft.-nek szolgáltatási díj jár, amelyet megkap. Az állami cég kapott törvényi felhatalmazást 

arra, hogy bizonyos időintervallumon belül tárja fel az adatbázis és a megadott lakcímek közötti 

eltéréseket. A Kft. azokról kap majd egy jegyzéket, akiket az állami cég nem tudott beazonosí-

tani. 

 

Bárányos József a bizottság elnöke megköszöni a hozzászólásokat, megkéri a bizottság tag-

jait, aki támogatja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

203/2016. (X. 20.) Gazdálkodási Bizottság  

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra ja-

vasolja a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadásáról szóló ha-

tározati javaslatot, miszerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolóját 712 853,- eFt mérlegfőösszeggel 

és – 99 287,- eFt üzleti tevékenység eredménnyel elfogadja. 

 

7.)napirendi pont: A Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahaszná-

lati kérelméről 

 

Bárányos József a bizottság elnöke felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előter-

jesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy a Véresaljai Református Egyházmegye azzal a kérelemmel 

fordult a képviselő-testület felé, hogy az egyházmegye lelkészei, illetve a lelkészek családtagjai 

a közszféra kedvezményes díjtételeivel vehessék igénybe a Tanuszoda szolgáltatásait.  

Az egyházmegye tájékoztatása alapján a megye északi részén szolgáló 15 családot érintené a 

kedvezmény.  

A határozati javaslatban azonban szűkítették a kedvezményezettek körét, ennek megfelelően a 

bicskei járásban szolgáló lelkészek és a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók lennének a kedvez-

ményezettek. 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Humánerőforrások Bizottság javaslata szerint, ne szere-

peljen a kedvezményezettek között a Ptk. szerinti hozzátartozó. 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag kéri, hogy kerüljön ki a határozati javaslatból a 2016-17-es 

tanév, tekintve, hogy a közszférában sincs ilyen korlátozás. 

 

Bárányos József a bizottság elnöke megköszöni a hozzászólásokat, megkéri a bizottság tag-

jait, aki támogatja a határozati javaslatot a Humánerőforrások Bizottság és Ivanics Imréné mó-

dosításával, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

204/2016. (X. 20.) Gazdálkodási Bizottság  

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahasználati kérel-

méről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra ja-

vasolja a Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahasználati kérelméről 
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szóló határozati javaslatot a Humánerőforrások Bizottság 2016.10.20. napján megtartott ren-

des, nyílt ülésén tett módosító javaslatával és az alábbi módosítással, miszerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

valamennyi, a Vértesaljai Református Egyházmegye területén, a Bicskei járásban szolgáló lel-

kész számára, munkáltatói igazolás alapján, a 124/2012. (IV.26.) számú határozat 3. pontjá-

ban szereplő 029 jegytípus díjtételt kell alkalmazni a Tanuszoda kizárólag úszásra vonatkozó 

igénybevételekor. 

 

8.) napirendi pont: Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes 

uszodahasználati kérelméről 
 

Bárányos József a bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e hozzászólás észrevétel az előter-

jesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás nem volt.  

Megkéri, aki támogatja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

205/2016. (X. 20.) Gazdálkodási Bizottság  

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes uszodahaszná-

lati kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra ja-

vasolaja a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes uszodahasználati 

kérelméről szóló határozati javaslatot, miszerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. térítésmentes uszodahasználatot biztosít a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános 

Iskola által szervezett úszóversenyen résztvevők számára a Bicskei Tanuszodában 2016. 

november 12. napján 9:00-12:00 óra között, 

2. felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes uszodahasználati szerződés aláírására. 

 

9.) napirendi pont: 2016. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghir-

detéséről 

Bárányos József bizottság elnöke felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesz-

tést. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan, az adventi 

ünnepkör keretében az idei évben is adománygyűjtő akciót szerveznek a városban élő nehéz 

sorsú családok, gyermekek megsegítésére. A pénzbeli adományokat egy elkülönített számlára 
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várják. A támogatókkal a közérdekű kötelezettségvállalás miatt szerződést kötnek. Az ado-

mánygyűjtő akciót hirdetmény útján teszik közzé.  

 

Bárányos József a bizottság elnöke elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzata 200.000.-

Ft támogatással kíván hozzájárulni az akcióhoz. 

 

Bárányos József a bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e hozzászólás észrevétel az előter-

jesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás nem volt.  

Megkéri, aki támogatja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

 

206/2016. (X. 20.) Gazdálkodási Bizottság  

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2016. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra ja-

vasolaja a 2016. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről szóló 

határozati javaslatot, miszerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. adventi adománygyűjtő akciót hirdet,  

 

2. az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza a rászorultsági igények összegyűjtésé-

vel, továbbá a beérkezett adományok szétosztásának megszervezésével, lebonyolításával,  

 

3. a belföldi adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata 200.000,-Ft támogatást 

folyósít,  

 

4. a támogatást a 2016. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre álló 

pénzösszeg terhére biztosítja,  

 

5. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az adventi 

adománygyűjtést,  

 

6. felhatalmazza a polgármestert a közérdekű kötelezettségvállalás - jelen határozat 1. számú 

mellékleteként csatolt megállapodás - aláírására,  
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7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú mellék-

let szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon elrendeli,  

 

8. intézményeink által felkért személyek segítségével történik a csomagolás.  

1.számú melléklet   

M E G Á L L A P O D Á S-Tervezet 

amely létrejött egyrészről 

Bicske Város Önkormányzata  

Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

Törzskönyvi azonosító szám: 727046 

Adószám: 5727048-2-07 

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: …………………………-…………………………, mint adományozott, képvi-

seli: Pálffy Károly polgármester, (a továbbiakban: adományozott) 

 

másrészről:  

……………………………………………….. 

Székhely: ………………………………… 

Adószám: ………………………………… 

Számlavezető pénzintézet neve: …………………………… 

Számlaszám: ………………….-…………………., képviseli: ……………………………… 

mint adományozó (a továbbiakban adományozó ) 

között a mai napon az alábbiak szerint:  

 

1.) Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …............................... sz. határozatá-

ban hozzájárult ahhoz, hogy az adományozott közérdekű kötelezettségvállalást fogadjon el a 

városi karácsonyi adománygyűjtés keretében a hátrányos helyzetű családok részére kiosztandó 

adományok biztosítására. 

 

2.) Az adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. / pontban foglalt közérdekű cél meg-

valósításához - ingyenesen - ……………………….. ,- Ft, azaz 

……………………………………… forint vagyoni szolgáltatást teljesít, amely összeget jelen 

megállapodás aláírásától számított 5 naptári napon belül az adományozott számlájára befizet. 

 

3.) Az adományozó az adományozott számára az 1./ pontban foglalt közérdekű cél megvalósí-

tásához természetbeni juttatást nyújt: 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………... 

melynek összértéke: ……………………..,- Ft. 

 

4. A 3.) pontban foglalt értékű Természetbeni juttatás formája:* 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

A Természetbeni juttatás teljesítésének határideje: ……… év ……… hó ……… napja. A tel-

jesítés helye: ………………………………………………………………. 
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5. Adományozó a szolgáltatás meghatározott célra fordításának feltételét az alábbiak szerint 

állapítja meg: Adományozott az Adományt kifejezetten …………………………………. for-

díthatja.* 

 

6. Adományozott az Adományt - figyelemmel az 5.) pontban rögzített feltételre is* - elfogadja.  

 

7. Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy Adományozó által felajánlott Adományt az 

1.) pontban foglalt és 5.) pontban részletezett (Adományozó részéről feltételként szabott)* Köz-

érdekű célra fordítja. 

 

8. Adományozó él/nem él* a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:589. §-ában biztosított jogával, eszerint kiköt/nem köt ki* 

olyan feltételt, hogy a 2.) pontban részletezett vagyoni szolgáltatásának a meghatározott célra 

való fordítása a nevének feltüntetésével történjen. A névfeltüntetés módja: 

………………………………* 

 

9.) Az adományozott vállalja, hogy az adományozó által felajánlott adományt az 1. / pontban 

foglalt 5. pontban részletezett közérdekű célra fordítja és az adomány felhasználásáról az ado-

mányozót tájékoztatja. 

 

10.) Az adományozott az adományozó által teljesített befizetésről, adományról az adományozás 

teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint - amennyiben a hatályos adójogszabályok iga-

zolás kiadását írják elő - igazolást ad ki a tárgyévet követő év január 31 - ig. 

 

11.) Adományozó jelen Megállapodás aláírásával elfogadja, és tudomásul veszi, hogy ameny-

nyiben a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény a közérdekű kötelezettség 

vállalás értéke után általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget ír elő, azt a vonatkozó jog-

szabályok alapján megfizeti. 

 

12.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

Jelen megállapodás .......... eredeti példányban készült magyar nyelven és …. számozott oldalt 

tartalmaz, melyből Feleket ….-....... példány illeti. 

 

Felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg-

egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Bicske, 2016. …………….. hó ………….. nap 

 

    adományozottadományozó 

 

2.számú melléklet Közérdekű kötelezettség-vállalás szervezése - Tervezet 

 

Bicske Város Önkormányzata a városi karácsonyi adománygyűjtés keretében a hátrányos hely-

zetű lakosok részére kiosztandó adományok biztosítására (adománygyűjtő akciót) közérdekű 

kötelezettségvállalást szervez. 



 

19 

 

 

1.) A fenti közérdekű céllal összefüggésben magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyi-

séggel nem rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy va-

gyoni szolgáltatásukkal az adománygyűjtés célkitűzéseit szolgálják. 

 

2.) A felajánlás tartalma:  

A felajánlásnak tartalmaznia kell a közérdekű célt és a felajánlott vagyoni szolgáltatás tartalmát 

(összegét, illetve természetben történő meghatározását), valamint a szolgáltatás esetleges fel-

tételeit. A felajánlás megállapodás megkötésével jön létre. 

 

3.) A közérdekű kötelezettségvállalást kiíró a képviselő-testületi határozat meghozatalától 

2016. december 14. napjáig tartó határozott időre szervezi. A felajánlásokat Bicske Város Ön-

kormányzatának az OTP Bank Nyrt. által vezetett, 11736020-15727048-10501289 számú 

bankszámlájára lehet teljesíteni, illetve más tartalmú felajánlások (természetbeni juttatás) ese-

tén a Bicskei Polgármesteri Hivatalba, a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárba, 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolába, a Bicskei Városi Óvodába, az Egyesített Családse-

gítő és Gondozási Központba, valamint a Kapcsolat Központba eljuttatni. 

 

4.) A közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket Bicske Város Önkormányzata a fenti alszám-

lán elkülönítetten kezeli. Az adományozott az adományozó által teljesített befizetésről, ado-

mányról az adományozás teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint - amennyiben a hatá-

lyos adójogszabályok igazolás kiadását írják elő - igazolást ad ki a tárgyévet követő év január 

31-ig. 

 

5.) A bankszámlára befizetett pénzeszközök és egyéb felajánlások tekintetében a polgármester 

kötelezettséget vállal arra, hogy azokat maradéktalanul ebben az okiratban megjelölt célra for-

dítja.  

 

6.) Bicske Város Önkormányzata köteles a közérdekű kötelezettségvállalást nyilvánosan meg-

hirdetni, a felajánlások felhasználásával kapcsolatban a közérdekű kötelezettségvállalókat tájé-

koztatni. 

 

10. napirend Képviselői bejelentések 

 

Bárányos József a bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e képviselői bejelentése a jelenlévő 

tagoknak.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag jelezni kívánja, hogy a Rózsa utcai buszmegállóban a térkövet 

meg kellene javítani még a tél előtt, mert nehezíteni fogja a közlekedést, továbbá a járda álla-

pota is kifogásolható. 

 

Heltai Zsolt bizottsági tag kérdezi, hogy a Hársfa utcában a kátyúk kijavítása mikor fog el-

kezdődni. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy a megrendelőt a mai napon elküldték. Decem-

ber 15-ig kell elkészülnie az aszfaltozásnak. 

 

Bárányos József a bizottság elnöke megköszöni képviselő-társainak a munkát, és 1615 órakor 

bezárja az ülést. 
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Kmf. 

 

 Bárányos József Heltai Zsolt 

  Gazdálkodási Bizottság elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 


