
JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. december 20. 14 óra  

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tagok:  

Varga Györgyné 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 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

 

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: 

 

 

213/2016. (XII. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

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

megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Heltai Zsoltot 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  



Bárányos József, a bizottság elnöke megkérdezi Fritz Gábor jegyzőt, hogy a kiküldött 

napirendi pontokhoz a kiosztásra került két napirendi pontot, a 2017. évi bicskei jótékonysági 

újévköszöntő előadás támogatásáról és a 2017. évi bicskei városi disznóvágás 

megszervezéséről szóló előterjesztéseket kell-e felvenniük. 

 

Fritz Gábor jegyző igennel válaszol. 

 

Bárányos József, a bizottság elnöke megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek 

kiegészítése ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a napirendi pontokat a két 

kiegészítéssel 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:  

 

214/2016. (XII. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 2016. december  

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

 

1.) A köztisztviselők illetménykiegészítésről 

 Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány 

önkormányzat által történő finanszírozásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi adóztatási tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A 2017. évi bicskei városi disznóvágás megszervezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

1. napirendi pont 

A köztisztviselők illetménykiegészítésről 

 

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



 

Fritz Gábor jegyző ismerteti, hogy a Kttv. alapján a képviselő-testület középfokú 

végzettségűek esetében legfeljebb 20%, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetén 

legfeljebb 30%-os illetménykiegészítést állapíthat meg rendeletében. A korábbi években a 

képviselő-testület törvényi maximumokat alkalmazta rendeletében, így kéri a 2017-es évre 

vonatkozóan is ennek támogatását.  

 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy ad-e lehetőséget a törvény a 

differenciálásra vagy egységesen kell alkalmazni ezeket a százalékokat. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy ez egységesen mindenkire vonatkozik.  

 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 

észrevétele. Amennyiben nincs, megkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.  

 

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:  

 

215/2016. (XII. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A köztisztviselők illetménykiegészítésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló alábbi rendelet tervezetet: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2016. (…..) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A Bicskei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselők alapilletményük 30%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

(2) A Bicskei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott középiskolai végzettségű 

köztisztviselők alapilletményük 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 



(2) Hatályát veszti a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 27/2015. (XII. 02.) 

önkormányzati rendelet. 

 

     Pálffy Károly     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2016._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                                       

 

 

 

 

2. napirendi pont 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány 

önkormányzat által történő finanszírozásáról 

 

Bárányos József bizottsági elnök felkéri Fritz Gábor jegyzőt ismertesse az előterjesztést.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság épületét 

villámcsapás érte. Több mint kettőmillió forint értékű káresemény történt. Ismerteti, hogy a 

káresemény idején még nem került megkötésre a kedvezőbb biztosítás, így az ilyen jellegű kár 

nem volt benne a biztosítási kötvényben, ezért azt saját büdzséből kell finanszírozni. A 

tűzoltóság kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben leírták, hogy saját 

költségvetésükből nem tudják finanszírozni a kárt, ehhez kérik az önkormányzat segítségét. 

 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy mennyi a pontos összeg. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszol. 2 179 649 Ft. 

 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy maga a javítás már elkészült-e. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy tudomása szerint nem mindent tudtak pótolni még, 

tudomása szerint zömmel elektronikai berendezésekről van szó.  

 

Bárányos József a bizottság elnöke elmondja, hogy a biztonságos működéshez 

elengedhetetlen, hogy minden berendezést pótoljanak, nem hiszi, hogy ez vita tárgya lenne a 

bizottsági ülésen. Elmondja, hogy véleménye szerint szükséges olyan lépéseket tenni, mellyel 

lakosságszám arányosan a környező települések önkormányzataitól hozzájárulást kérnek a kár 

megfinanszírozásához. Megkérdezi a bizottság tagjainak véleményét ezzel kapcsolatban.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag jelzi, hogy mást szeretne kérdezni. Megkérdezi, hogy a villám 

közvetlenül ezekbe az eszközökbe csapott-e bele, vagy ez másodlagos hatás volt-e. 

 



Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy tudomása szerint másodlagos hatás volt. 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint a villámcsapás minden 

biztosításban alapként benne van.  

 

Heltai Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy az épületekre vonatkozó villámcsapás igen, de ha 

egy eszközbe csap bele a villám, az nem.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag elmondja, hogy az elemi károk minden biztosításban benne 

vannak, viszont a másodlagos hatás nem.  

 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy a villámcsapásnak csak másodlagos 

hatása van, nem.  

 

Heltai Zsolt bizottsági tag elmondja, ha leég a tető, az például alapból benne van az elemi 

kárban. 

 

Fritz Gábor jegyző a pénzügyi vezető jelzésére elmondja, hogy inkorrekt a biztosító.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag elmondja, hogy szerinte az ügyvéd által meg kellene nézetni a 

biztosítási szerződést, mert meglátása szerint valamennyit kellene, hogy térítsenek. 

 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi Molnár Enikő pénzügyi vezetőtől, hogy hogy 

érti azt, hogy inkorrekt a biztosító. 

 

Molnár Enikő pénzügyi vezető ismerteti, hogy a szerződés felmondásával kapcsolatban 

megkeresték a biztosítót. A biztosító központi irodájának jelezte, hogy az uszoda kapcsán is 

benyújtásra került feléjük egy számla, amely után szintén érdeklődött. A biztosító visszahívta 

őt, de mivel nem ő volt, aki ezt a biztosítási kárbejelentést intézte, ezért kérte, hogy az illetékes 

kollégával, Horváth Gyulával vegyék fel a kapcsolatot. Ám ez már nem történt meg. Őt arról 

tájékoztatta a biztosíó, hogy nem jogosultak semmilyen kártérítésre sem. A kolléga 

folyamatosan hívja a biztosítót, de eddig nem tudta elérni őket. 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag megkérdezi, hogy a káresemény időpontjában még velük volt 

biztosítása az önkormányzatnak. Megtették-e a káreseményt követően a bejelentést. 

 

Molnár Enikő pénzügyi vezető igennel válaszol. 

 

Bárányos József, a bizottság elnöke megkérdezi, hogy nem kaptak a bejelentésre hivatalos 

választ.  

 

Molnár Enikő pénzügyi vezető elmondja, hogy hivatalos választ nem kaptak. Annak ellenére 

sem, hogy kollégája, Horváth Gyula e-mailben is megkereste a biztosítót. 

 

Bárányos József bizottsági elnök elmondja, hogy mindezek ismeretében a határozati 

javaslatot kiegészítik a következő pontokkal: 

1. Az önkormányzat megfinanszírozza kár helyreállítását 

2. Keressék meg a környező települések önkormányzatait, hogy lakosságszám-arányosan 

járuljanak hozzá a káresemény költségeinek megfinanszírozásához. 



3. Az önkormányzat ügyvédjén keresztül haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a 

biztosítóval  

 

Bárányos József bizottsági elnök hozzáteszi, amennyiben behajtható a kár a biztosítón, akkor 

a második pont okafogyottá válik. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy ezekkel a 

kiegészítésekkel megfelelő-e a határozati javaslat. 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag elmondja, hogy véleménye szerint nemcsak emiatt szükséges 

felvenni a kapcsolatot a környező településekkel, hanem a rendszeres évi támogatás miatt is. 

Ezt is többször kérték már.  

 

Bárányos József bizottsági elnök elmondja, hogy ennek ismeretében egészüljön ki a 

határozati javaslat egy negyedik ponttal is, mely szerint a költségvetés előkészítése érdekében 

kérik, hogy a létszámarányos önkormányzati hozzájárulás ügyében is keressék meg a környező 

települések önkormányzatait. 

 

Heltai Zsolt bizottsági tag jelzi, hogy az új biztosítás összegéből is részt vállalhatnának.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az nincs így elkülönítve. 

 

Döme Lászlóné bizottsági tag megjegyzi, amennyiben a fenntartási költségekhez 

hozzájárulnak, akkor abból már fedezhető a biztosítás díja is.  

 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e még kiegészítés. 

Amennyiben nincs, akkor kéri, aki az előbbi négy ponttal egyetért, 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:  

 

216/2016. (XII. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány 

önkormányzat által történő finanszírozásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a Bicskei 

Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány önkormányzat által 

történő finanszírozásáról szóló határozati javaslatot a következő kiegészítésekkel elfogadásra 

javasolja:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

 hozzájárul a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság biztonságos működésének 

fenntarthatósága érdekében a villámcsapás következtében keletkezett kár során a 

berendezések és eszközök beszerzésének támogatásához 2 179 649 Ft értékben, Bicske 

Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére. 



 

 Felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Önkormányzati Tűzoltósággal kötendő, a 

határozat mellékletét képező támogatási szerződés-tervezet aláírására. 

 

 Kéri, hogy az Önkormányzat ügyvéden keresztül vegye fel a kapcsolatot a biztosítóval 

a kárrendezés érdekében. 

 

 Amennyiben a biztosító által történő kárrendezés nem lesz eredményes, Bicske Város 

Önkormányzata felkéri a tűzoltóság illetékességi területéhez tartozó települések 

önkormányzatait, hogy lakosságszám arányosan járuljanak hozzá a Bicskei 

Önkormányzati Tűzoltóság villámcsapás következtében keletkezett kárának a 

megfinanszírozásához. 

 

 Felkéri a polgármestert, hogy Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

a képviselő-testület elé történő beterjesztése és elfogadása előtt keresse meg a tűzoltóság 

illetékességi területéhez tartozó települések önkormányzatait annak érdekében, hogy 

lakosságszám arányosan járuljanak hozzá a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2017. 

évi fenntartási költségeihez. 

 

 

 

 

 

Melléklet a 216/2016. (XII.20.) számú határozathoz 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - tervezet 
 
amely létrejött egyrészről  
Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4., adószáma: 15727048-2-07, 
törzsszáma: 727046, képviseli Pálffy Károly polgármester, mint támogatást nyújtó (a 
továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről 
a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság. 
székhelye: 2060 Bicske, Kossuth u. 46. 
adószám:  
cégjegyzék szám:  
képviseli: Polgár Viktor elnök 
pénzintézet neve, címe:  
bankszámlaszáma:  
 
mint támogatást igénybe vevő, (továbbiakban: Támogatott),  
továbbiakban együttesen felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 

 
I. Előzmény 

 
Támogatott egyedi támogatási kérelmet nyújtott be – az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényhez kapcsolódó, (továbbiakban Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 



szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban Ávr.) alapján és a az abban foglaltaknak 
(Áht. Ávr.)  megfelelően és csatolta az abban meghatározott mellékleteket. 

 
II. Támogatás részletszabályai 
 
Támogatás összege, támogatott tevékenység megnevezése, támogatás módja 
 

1. Támogató a ……../2016 (……………..) Képviselő-testületi határozata alapján a 2016. évi 

költségvetés terhére ………..,-Ft (azaz ……….. forint) vissza nem térítendő támogatást 

nyújt a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság-nak, a villámcsapás során keletkezett károk 

támogatására. 

2. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kijelenti, hogy az 1.) pontban 

megjelölt támogatási összeg kizárólag a keletkezett károk során felmerülő eszközök 

utánpótlására fordítható. 

3. Támogató és Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kölcsönösen 

megállapodnak abban, hogy a Támogató a II. 1. pontban meghatározott Támogatást az 

alábbiak szerint nyújtja Támogatott részére: a fenti összeg hiánytalan átutalásáról Támogató 

gondoskodik ………….. napjáig Támogatott előirányzat-felhasználási keretszámlájára:  

Beszámolási, nyilvántartási kötelezettség  
 

1. Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg elkülönített 

nyilvántartást vezet és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról a tárgyévet követő 

esztendő március 31. napjáig köteles az Áht. illetve annak végrehajtásáról rendelkező 

jogszabályok szerinti pénzügyi beszámolót készíteni és azt számlákkal és elkülönített 

nyilvántartással igazolni. 

2. Támogatott vállalja, hogy a beszámolóban ismerteti a költségvetési támogatás 

felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, 

tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi 

elszámolást ad a költségvetési támogatás felhasználásáról. 

3. Támogató a beszámoló elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszafizetésének kötelezettségéről a beszámoló benyújtásától számított 60 napon belül 

írásban értesíti a Támogatottat. 

4. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén Támogató 

írásban, határidő tűzésével felszólítja Támogatottat a kötelezettsége teljesítésére vagy a 

hiányok pótlására. 

Ellenőrzés módja 
 

5. Támogató a támogatás felhasználását saját maga, illetve képviselője útján ellenőrizheti. 

6. Támogató biztosítja annak feltételeit, hogy Támogató ellenőrzési jogosultságát 

érvényesíteni tudja a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás 



igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a 

beszámoló elfogadását követő öt évig.  

Támogatott vállalja, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködik, 
ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatát a 
helyszínen is segíti. A támogatás összegét csak és kizárólag a jelen szerződésben írt módon 
lehet felhasználni. Az ennek megfelelő felhasználást a támogatott köteles bizonyítani és 
igazolni. Kétség esetén a támogató jogosult arra, hogy a Támogatottat további 
adatszolgáltatásra, a szerződésszerű felhasználás további bizonyítására szólítsa fel. 
Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 2017. március 31. napjáig beszámolót és 
elszámolást (együttesen: beszámoló) készíteni és átadni a Támogató részére (számadási 
kötelezettség). 
 
A beszámoló részei: 
 
a.) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról (rövid, 

maximum három oldal). - 
 

b.) pénzügyi elszámolás:  
 
Támogatott köteles az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, 
kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), illetve a kifizetés tényét igazoló egyéb – 
számviteli előírásoknak megfelelő – dokumentumokat, számlát helyettesítő bizonylatokat 
Támogató részére elszámolás keretében átadni.  
A Támogatott egyidejűleg külön nyilatkozatot ad a Támogató részére arra vonatkozóan, 
hogy a támogatást más pályázathoz nem használta fel. Ezt a tényt minden számlára és 
bizonylatra is rávezeti, és azzal a nyilatkozattal záradékolja a bizonylatokat, hogy „a 
számlában, a bizonylatokban foglalt összeg a ……/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat alapján került felhasználásra a 2016. évi támogatási szerződés keretében”. 
 
Az adott évi támogatás lezárására a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kerül sor. A 
beszámoló benyújtását követő 30 (harminc) napon belül a támogató írásban nyilatkozik a 
beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos, illetve egyéb okból nem 
alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a támogató 8 
(nyolc) napos határidő tűzésével a Támogatottat hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a 
támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötetezettségét 
elmulasztja, ás ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást rendeltetés- 
illetve szerződésszerűen használta-e fel, a támogató a jegybanki alapkamat kétszeresét 
kitevő mértékű kamattal növelten kötelezheti Támogatottat a támogatás visszafizetésére. 
A fentiekben foglalt kötelezettségek támogatott által történő megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

 
A szerződés biztosítéka 

 
Támogatott vállalja, hogy a szerződés biztosítékaként - valamennyi fizetési számlájára - a 
Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozatát Támogató rendelkezésére bocsájtja, és tudomásul veszi, hogy az a támogatás 
folyósításának feltétele.  

 
A szerződéstől történő elállás és felmondás okai 



 
A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban 
foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 
a) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától 
számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a 
Támogatott a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem 
kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, 

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, 

c) az Ávr. 81.-82. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 
meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, 

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 
jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez 
képest jelentős késedelmet szenved, 

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és 
ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet 
ellenőrizni, 

f) a Támogatott az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja, 

g) a Támogatott a jelen szerződés II./5. pontjában írt határidőig sem teljesítette, vagy 
nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét, 

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, 
és a Támogatott megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének 
megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn 
belül nem intézkedik, vagy 

i) a Támogatott a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 
rendelkezik. 

 
 
A támogatás jogosulatlan igénybevétele, a szerződéstől történő elállás, annak felmondása 
esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 
 

7. Támogatott vállalja, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási 

szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett 

költségvetési támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt 

mértékben Támogató részére visszafizeti.  

8. Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki 

alapkamattal megegyező összeg.  

9. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi 

kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 



10. Támogatott tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és 

annak kamatait az állami adóhatóság Támogató megkeresésére adók módjára hajtja be. 

11. A Támogatott a kamatot a támogatás összegével együtt köteles a Támogató részére – a 

fejrészben meghatározandó számlaszámra visszafizetni. 

 
Egyéb rendelkezések 
 

12. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával - kötelezettséget vállal arra, hogy   

a) jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt 
költségeket más támogató felé nem számolja el,  

b) a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a költségvetési támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatokat az ellenőrzési lehetőség fennállásáig megőrzi, 

c) a támogatott tevékenység megvalósításában nem von be közreműködőket és 

d) teljesíti az Ávr. 76. § (1) bekezdés j. pontja szerint bejelentési kötelezettségét nyolc 
napon belül. 

 
 
 

13. Támogató, ha a 16. d) pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez az 

abban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően 30 

napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetési 

támogatás feltételeinek módosítására, annak visszavonására, az attól történő elállásra, 

annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. 

 
14. A támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását 

alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határideje a szerződés aláírásától 

számított 5 év. 

 
15. A támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonására lehetőség van, 

a közreműködők által megvalósítható tevékenységek a támogatási cél megvalósításával 

kapcsolatos kivitelezési munkákra terjed ki. 

 
16. Az adatszolgáltatásokhoz és az ellenőrzéshez szükséges adatokat és az azokban 

bekövetkező változásokat a Támogatott a Támogató felé köteles bejelenteni, a bejelentési 

kötelezettség elmulasztása a támogatás, ill. annak egy része visszafizetésének 

kötelezettségét vonja maga után. 

 
17. A feleket a támogatás igazolásával és egyéb információk, tények megosztásával 

kapcsolatosan folytonos és kölcsönös együttműködés, kapcsolattartás terheli. 

18. Felek a vonatkozó jogszabályi előírásokról, így különösen az általános forgalmi adóról 

szóló tv., a számvitelről szóló tv., valamint a nyugta adását biztosító 23/2014 (VI.3.) NGM 



rendelet tartalmi és alaki követelményeiről tudomással bírnak, ezen előírásokat vállalják 

megtartani. 

19. E szerződés alkalmazásában Támogató kapcsolattartója: Kollár-Vincze Viktória 

20. Támogatott – jelen támogatási szerződés alapján – tudomásul veszi, hogy az, aki az 

államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre 

köteles a jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan 

tájékoztatást adni. 

21. Támogató tájékoztatja a Támogatottat arról, hogy a fentiekben rögzített felvilágosítás 

megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, a 

Támogató a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását kezdeményezheti. 

22. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Áht. Ávr. és a 

vonatkozó egyéb végrehajtási jogszabály rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak. 

 
 
Felek képviselői a jelen támogatási szerződést elolvasás és gondos értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Bicske, 2016.  
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ellenjegyzés:  
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 
Jogi ellenjegyzés: 

 

Támogatott nyilatkozatai 
 

 Támogatott - jelen támogatási szerződés aláírásával - kijelenti, hogy  
 

a) a szerződés aláírásakor az illetékes adó- és vámhatóságok, és az illetékes illetékhivatal 
felé nincs lejárt köztartozása (vagy arra az illetékes hatóságtól fizetési könnyítést, 
részletfizetés, fizetési halasztást kapott), továbbá az illetékes környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi hatósággal szemben, határozatban előírt díj-, illetve 
bírságfizetési kötelezettsége nincs,  



b) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása nincs,  

c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban,  

d) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, a 
valóságnak megfelelnek, hitelesek. 

e) valamint hogy a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban, vagy egyidejűleg 

 

                   nem nyújtott be                 benyújtott 
 
 
 
Bicske, 2016.  
 
 .................................................. ................................................ 
 Támogató Támogatott 
 Bicske Város Önkormányzata Bicskei Önkormányzati 
  Tűzoltóság 
                         Pálffy Károly                                                       Polgár Viktor 
                         polgármester                                                            elnök 

 

 

 

3. napirendi pont 

Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

 

Bárányos József, a bizottság elnöke felkéri Fritz Gábor jegyzőt ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző ismerteti, hogy jogszabály kötelezi arra az önkormányzatot, hogy vizsgálja 

felül az általa alkalmazott bérleti- és használati díjakat, melyeket az előterjesztés táblázatai 

tartalmaznak. A felülvizsgálatot indokolja az is, hogy korábban érkezett egy olyan kérelem, 

azoktól a garázstulajdonosoktól, akiknek a garázsa közterületen fekszik, melyben kérték az 

önkormányzattól, hogy vizsgálják felül a közterületfoglalási engedélyükért fizetendő díj 

jogosságát, illetve engedjék el azt. A határozati javaslatot úgy készítették el, hogy a 

közterületfoglalási engedélyek után fizetendő díjak mértékén az önkormányzat nem változtat.  

 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e valakinek 

kérdése, észrevétele. 

 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy azokkal mi a helyzet, aki például 

mezőgazdasági gépeket vagy nagy körbálát tartanak az utcán huzamosabb ideig.  

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy nem tarthat, hiszen az ugyanúgy közterület-

foglalásnak minősül.  

 

Heltai Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy amennyiben van közterület-felügyelő, akkor ő be 

tudja majd hajtani ezeket a díjakat. 

 



Ivanics Imréné bizottsági tag megjegyzi, hogy vannak, akik az autóikat tartják rendszeresen 

az utcán. 

 

Heltai Zsolt képviselő elmondja, hogy amennyiben van rajta rendszám és nem zavarja a 

forgalmat, akkor tarthatja ott.  

 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, akkor most fizessen a saját háza előtt azért, 

mert lusta beállni az autóval a garázsba. 

 

Heltai Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy vannak, akik, másképp nem tudják megoldani. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy létezik olyan, hogy közút területén kívül eső várakozó 

hely. A városban a parkolók jelentős százaléka a közút területéhez tartozik, mint önkormányzati 

közterület. 

 

Heltai Zsolt bizottsági tag felhívja a figyelmet arra, hogy vannak olyan parkolók, melyeket 

parkolóként használnak, de eredetileg nem azok. Példaként említi a Szent István úton lévő 

területet. Megkérdezi, hogy aki azt parkolóként használja, azt megbüntetheti a közterület-

felügyelő. Mi hívja fel az autós figyelmét arra, hogy ez eredetileg nem parkoló, csak a szokásjog 

alapján vált azzá. 

 

Bárányos József bizottsági elnök kifejti véleményét, miszerint ez nem életszerű, hiszen nem 

lehet egyenlőséget tenni az említettek között és aközött, hogy két körbála áll fél éve a ház előtt, 

meg aközött sem, hogyha valaki építkezik és például egy hónapig ott áll a betongerenda az 

utcán, mert úgy sikerült megrendelnie. Az más kérdés, hogy az önkormányzat hogyan tud 

érvényt szerezni a rendeletben foglaltaknak. 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag megkérdezi, hogy a közterületen épült garázsok után a  

100 Ft/m2 árat fizetik-e. 

 

Fritz Gábor jegyző igennel válaszol. 

 

Bárányos József bizottsági elnöke jelzi, hogy neki lenne észrevétele a földbérlethez 

kapcsolódóan. Elmondja, hogy a mai bicskei folyóárak alapján egy-két éves szerződés esetén 

1660.-Ft/aranykoronát, míg 5 vagy annál több éves szerződés esetén 2000.-Ft/aranykoronát 

fizet a Mezőgazdasági Részvénytársaság.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag elmondja, hogy véleménye szerint most hagyják így ezeket a 

díjakat, mert véleménye szerint a változtatás alaposabb vizsgálatot igényel.  

 

Heltai Zsolt bizottsági tag megkérdezi, hogy mi alapján került meghatározásra az 1500.-Ft-os 

ár. 

 

Bárányos József bizottsági elnök elmondja, hogy a korábbi években a piaci árhoz igazodva 

határozták meg ezt az összeget. 

 

Heltai Zsolt bizottsági tag megkérdezi, hogy mekkora területet érint ez Bicskén. 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag elmondja, hogy attól is függ, hogy mekkora az a föld, egybe van 

vagy külön.  



Bárányos József bizottsági elnök válaszában elmondja, hogy az adóbevételek között meg 

lehet nézni, hogy mennyi folyt be ebből.  

 

Molnár Enikő pénzügyi irodavezető jelzi, hogy az előterjesztés táblázatai között szerepel ez 

az összeg. 

 

Ádámné Bacsó Erika szervezési irodavezető felolvassa az összeget. 464.014.-Ft 

 

Heltai Zsolt bizottsági tag megkérdezi, hogy hány bérlőt érint ez. 

 

Bárányos József, a bizottság elnöke elmondja, hogy nem sok embert érint. De nagy bevétel 

nem származik ebből. Ezért változatlan formában javasolja elfogadásra a négy határozati 

javaslatban foglaltakat. Kéri a bizottság tagjait, aki az önkormányzat által alkalmazott 

lakásbérleti díjakat változatlan formában elfogadja, 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:  

 

217/2016. (XII. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott lakásbérleti 

díjakat, és  

 

1) úgy határoz, hogy 2017. évben nem módosítja azokat, 

 

2) hatályban tartja a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló  

7/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet szerint megállapított egységárakat és 

feltételeket. 

 

 

Bárányos József, a bizottság elnöke megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a 2017-

es évben ne módosítsák az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjakat. 

 

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:  

 

218/2016. (XII. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott helyiségbérleti 

díjakat, és  

 

1) úgy határoz, hogy 2017. évben nem módosítja azokat, 

 

2) hatályban tartja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról 

szóló 45/2013. (II. 28.) képviselő-testületi határozat mellékletében megállapított 

egységárakat és feltételeket. 

 

 

Bárányos József a bizottság elnöke megkéri a bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy ne 

módosítsák az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjakat, az 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:  

 

219/2016. (XII. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott közterület-

használati díjakat, és  

 

1) úgy határoz, hogy 2017. évben nem módosítja azokat, 

 

2) hatályban tartja a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében megállapított egységárakat. 



 

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  

 

 

Bárányos József, a bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki az önkormányzat által 

alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjakat változatlan formában elfogadja, jelezze. 

 

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

 

220/2016. (XII. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak 

felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálatáról 

szóló határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott mezőgazdasági 

földbérleti díjakat, és  

 

1) úgy határoz, hogy 2017. évben nem módosítja azokat, 

 

2) hatályban tartja a mezőgazdasági földbérleti díj megállapításáról szóló 488/2014. (X. 

10) képviselő-testületi határozat szerinti 1500,-Ft/AK árat. 

 

 

 

4. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi adóztatási tevékenységéről 
 

Bárányos József bizottsági elnök felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy a jegyzőnek, mint önkormányzati adóhatóságnak minden 

évben be kell számolnia az adóztatási tevékenységéről. Az előterjesztés tartalmaz egy kis 

kitekintőt, összehasonlító táblázatot az alkalmazott adómértékekről a környező településeken, 

illetve adónemenként tartalmazza a részletes beszámolót. Jelzi, hogy elindult az építményadó 

felmérése is. A Földhivatal adatszolgáltatása alapján, amely az összes bicskei helyrajzi számot 

tartalmazza, a saját adatbázisunkban szereplő adatokkal összehasonlítjuk. Ezért 

építményadóból kicsit felülteljesített a hivatal. Egyelőre csak az egyértelmű esetek tekintetében 

tudott eljárni az adócsoport, vagyis azokban az esetekben, ahol az ingatlan-nyilvántartás 

tartalmazza, hogy az adott ingatlanon van építmény, abban az esetben helyszíni ellenőrzés 

nélkül ki tudták postázni a felszólító leveleket. A következő fázisban a bevallásban szereplő 

adatok és a valóság összehasonlítása történik meg.  

 



Ivanics Imréné bizottsági tag megkérdezi, hogy miből adódik még mindig az, hogy 

építményadóból ennyi a hátralék. Nem fizetik be. Azt nem tudjuk behajtani, vagy hogyan 

működik ez. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy ez az adózási hajlandóságra vezethető vissza, mely a havi 

kimutatásokból is jól látszik. Ismerteti, hogy szeptember 15. illetve március 15. után megnő a 

hátralékosok száma. 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag megkérdezi, hogy akik az építményadót nem fizetik, azokkal 

szemben is el tud járni a hivatal. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában kifejti, hogy ugyanolyan végrehajtási cselekmények vannak a 

hivatal kezében, mint bármely más adónemnél, ilyen például a munkabérből letiltás, az 

inkasszó, a NAV-megkeresés. A Gazdálkodási Bizottság minden rendes ülésére elkészül a 

tájékoztató erre vonatkozóan.  

 

Bárányos József, a bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e még kérdés. Észrevétel, kérdés 

hiányában kéri a bizottság tagjait, szavazzanak. Megkéri a jelenlévőket, hogy aki a beszámolót 

elfogadja, 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:  

 

221/2016. (XII. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. évi adóztatási tevékenységéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a beszámoló az önkormányzat 2016. évi adóztatási tevékenységéről szóló határozati 

javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról szóló 2016. évre vonatkozó 

beszámolót elfogadja. 

 

 

5. napirendi pont 

A 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról 

 

Bárányos József bizottsági elnök felkéri Fritz Gábort a napirendi pont ismertetésére.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az előző években hagyománnyá vált, hogy az új esztendőt 

jótékonysági koncert megszervezésével köszöntötte a város. A 2017. évi rendezvény ettől kicsit 

eltér, tekintve azt, hogy a koncert irányából a zenés színházi előadás irányába mozdulnak el. 

Az előadás bevételeit Gál Anikó és Molnár Péter súlyos beteg bicskei lakosok megsegítésére 



kívánja az önkormányzat fordítani. Alpolgármester asszony jelezte, hogy a lakosok és 

családjaik megsegítésére kívánják fordítani a bevételt, mivel fiatalkorú személyekről van szó. 

 

Bárányos József a bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

Észrevétel hiányában kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal azzal a 

kiegészítéssel, hogy „Gál Anikó és Molnár Péter súlyos beteg bicskei lakosok és családjaik 

megsegítésére” fordítsák a befolyt összeget, az 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:  

 

222/2016. (XII. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a 2017. évi 

bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról szóló határozati javaslatot a 

következő kiegészítéssel elfogadásra javasolja:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadást az előterjesztésben 

részletezettek szerint rendezi meg.  

2. A rendezvény bevételeit jótékonysági célra, Gál Anikó és Molnár Péter súlyos beteg 

bicskei lakosok és családjaik megsegítésére fordítja. 

3. Felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a 

rendezvény előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására 

 plakátok, szórólapok, figyelemfelkeltő tabló előkészítése 

 műsorvezetői forgatókönyv elkészítése, műsorvezetés biztosítása 

 adományszelvények, meghívó elkészíttetése, meghívók postázása 

 adománylevelek elkészítése, ajándékok megvásárlása. 

4. A 3. pontban felsorolt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 100.000 Ft-ot 

biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés dologi kiadásai terhére.  

5. A fentiek mellett a 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás 

adománygyűjtését bruttó 300.000 forinttal támogatja, melyre Bicske Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet. 

6. Elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését. 



6. napirendi pont 

A 2017. évi bicskei városi disznóvágás megszervezéséről 

 

Bárányos József bizottsági elnök jelzi Fritz Gábor jegyzőnek, hogy az előterjesztésben több 

minden üresen van hagyva. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az idő és a pénzösszeg volt kihagyva, de akkor úgy 

tűnik, hogy a bizottság tagjai nem a jó, a már kiegészített előterjesztést kapták kézhez. 

Ismerteti, hogy az időpont 2017. február 11. lenne és a költségekre 500.000.-Ft-ot 

különítenének el. 

 

Heltai Zsolt bizottsági tag megkérdezi, hogy mekkora lesz a disznó. Mert kb. 400-Ft/kg az élő 

állat ára.  

 

Fritz Gábor jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy ez nemcsak a feldolgozásra kerülő állatnak 

a költsége, hanem a rendezvény egyéb költségének a fedezetét is magában foglalja.  

 

Döme Lászlóné bizottsági tag elmondja, hogy valószínűleg fellépők is lesznek, ha olyan lesz, 

mint az előző alkalommal megrendezett program. 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag javasolja, hogy keretjelleggel kerüljön meghatározásra az 

összeg. 

 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy van-e a határozati javaslathoz egyéb 

észrevétel. Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megkérdezi, hogy ki az, aki támogatja 

azt, hogy keretjellegű 500.000.- Ft-os költséggel kerüljön megrendezésre a 2017. évi bicskei 

városi disznóvágás. 

 

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:  

 

223/2016. (XII. 20.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2017. évi bicskei városi disznóvágás megszervezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a 2017. évi 

bicskei városi disznóvágás megszervezéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja, 

miszerint 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske városi disznóvágás programját a 

következők szerint fogadja el: 

 

 Helyszín: Város Kemencéje 

 Rendezvény kezdete: 2017. február 11. reggel 7 óra 



 Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvény előkészítésére és 

lebonyolítására a 2016. évi költségvetés terhére 500.000,-Ft-ot biztosít, 

 felkéri a Petőfi Művelődési Központot a rendezvény előkészítésére, a teljes 

program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására 

a Bicskei Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján, 

 felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet, hogy gondoskodjon a rendezvény 

helyszínének megfelelő rendezettségéről, tisztaságáról és a rendezvény zavartalan 

lebonyolításáról. 

 a disznó feldolgozásának koordinálásáért felelős személy: Ivanics Imréné 

önkormányzati képviselő 

 

 

Bárányos József  bizottsági elnök jelzi a bizottság tagjai számára, hogy elérkeztek a 

bejelentésekhez. Megadja a szót Ivanics Imréné bizottsági tagnak.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag ismételten jelzi, hogy a Galagonyás - III. dűlő - mányi úti 

bejáratánál, ahol kezdődnek a zártkerti területek, az ottani saroktelken már megint rengeteg 

szemét van.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy a tulajdonos számára, akinek budaörsi bejelentett címe 

van, a felszólítást megküldték.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag elmondja, hogy valamit szükséges lenne tenni, mert tavaszra 

szeméthegy lesz. Véleménye szerint fel kell szólítani, hogy tegye rendbe, mert ha nem lenne 

így elhanyagolva, akkor feltehetőleg nem dobnák oda a szemetet.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy ő csak abban az esetben járhat el, ha van parlagfű vagy 

allergén gyomnövény a telken. 

 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy a mezőőrök dolgoznak-e. Tudtak már 

megállapítani valamilyen gazemberséget. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszul elmondja, hogy sajnos egyelőre még nem. Viszont véleménye 

szerint kevesebbet szemetelnek azóta a lakosok.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag elmondja, hogy korábban arról is volt szó, hogy kamerák 

kerülnek kihelyezésre.  

 

Fritz Gábor jegyző jelzi, hogy igen, kihelyezésre is kerültek, de jelenleg a fák lombozatának 

hiányában nagyon feltűnőek. 

 

Bárányos József bizottsági elnök megadja a szót Heltai Zsolt bizottsági tagnak bejelentésének 

megtételére.  

 

Heltai Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy továbbra is a közvilágítási kandeláberek ügyében 

kíván bejelentést tenni. Ismerteti, hogy megkapta a képviselő-testület által nyertesként 

kihirdetett cég levelét, melyhez mellékelték Nemesvámos polgármesterének levelét is. 

Elmondja, hogy az ottani utcában élőket felhívta és megkérte őket, hogy mondják el 



véleményüket a közvilágításról. Arról tájékoztatták, hogy alapból gyenge a fényerő és olyan 

napokon, amilyenek most is vannak, 80%-ban mondják működőnek, 20%-ban nem működnek 

ezek a szerkezetek. A cég elküldte az energiamenedzsmentjét is. 16:30-tól 0 óráig 100%-on ég, 

70%-on 0 órától 2 óráig, majd 50%-on 2 órától 5 óráig és 5 órától 6:30-ig majd amikor a nap 

felkel ismét 100%-on. Megkérdezi, hogy el tudják-e képzeli azt, hogy 2-től 5-ig 6Watt-tal 

milyen mennyiségű fényár árasztja el azt a területet, amit ilyen kandeláberrel próbálunk 

megvilágítani. Így 11,9A-t fogyaszt le egy éjszaka során a 14 amperes akkumulátorból úgy, 

hogy nem veszik figyelembe azt, hogy a vezérlő elektronika mennyit vesz le, illetve mennyi a 

drótokban az ellenállás. 

 

Bárányos József bizottsági elnök elmondja, hogy az minimális, mivel kicsi a távolság. 

 

Heltai Zsolt bizottsági tag folytatja. Elmondja, hogy akkor nézzenek meg egy olyan napot, 

amikor ködös az idő. A 40 Watt-os napelem képes 4 amperórát is beletáplálni az 

akkumulátorba. Megkérdezi, hogy ugye tudják, hogy hiába fogják megerőszakolni a számokat, 

ez nem fog működni. 

 

Bárányos József bizottsági elnök tájékoztatja a képviselőt arról, hogy tudomása szerint a 

Műszaki iroda munkatársai vizsgálják a beadványát. Elmondja, hogy véleménye szerint 

szakszerű választ fognak neki adni, de ő nem tud erre válaszolni. Elmondja, hogy egy LED-es, 

napelemes lámpa biztosan nem fog olyan fényt adni, mint egy 300Watt-os fényforrás.  

 

Heltai Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy ezekben az esetekben nem egy zebrához, gyalogos 

átkelőhöz lesznek kitelepítve. De vegyék példának azt, amikor egy zebrához kerül kitelepítésre, 

mert közvilágítást valósítanak meg, és 6 Watt-tal fog éjszaka égni, és esetleg elütnek valakit 

ott. 

 

Bárányos József bizottsági elnök ismerteti, hogy ez LED-es közvilágítás, ezért  itt a 6Watt-os 

teljesítmény és a nem LED-es  6Watt-os teljesítmény nem ugyanaz. Luxokat, tehát fényerőt 

kellene vizsgálni. Elmondja, hogy nem fog tudni választ adni a képviselő kérdéseire. 

Véleménye szerint a „mukk sötétnél” biztosan jobb lesz. Jóval nagyobb a félelme azzal 

kapcsolatban, hogy hány napig maradnak egyáltalán ezek meg, mert sérülékenyek, össze lehet 

törni és el is lehet lopni. Példaként említi, hogy a vasútállomásról az életmentő EKG készüléket 

ellopják, ezért nincsenek nagy reményei, hogy egy ilyen napelemet nem fognak ellopni. 

 

Heltai Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy ha megnézik a kandelábereket Bicskén, akkor a 

nagyjának ki van nyitva a kis ajtója, mely véleménye szerint, valamelyik színesfém 

feldolgozóban vagy fémgyűjtő helyen van. De ezeket ugyanúgy ki fogják nyitni és mögötte lesz 

az akkumulátor. Míg a másik ajánlattevő a fagyhatár alá tenné le és nem 14 amperes, hanem 

100 amperes lenne. Polgármester úrnak hallotta a nyilatkozatát, melyben elmondta, hogy nem 

azonos a műszaki tartalom, ebben teljesen igaza van. 

 

Bárányos József bizottsági elnök a jegyzőtől kérdezi, hogy tudnak-e most valamilyen választ 

adni.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az is szempont volt, hogy ki milyen gyorsan tudja vállalni 

a kivitelezést. Ismerteti, hogy ha jól emlékszik ez a cég 8-10 napos telepítési időt vállalt, tehát 

már karácsonyra telepítette volna a cég a lámpatesteket. Jelzi, hogy a szerződés nem került 

megkötésre. Vizsgálják a Heltai Zsolt képviselő által megküldött anyagokat is.  

 



Heltai Zsolt bizottsági tag véleménye szerint olyan nagyok a műszaki paraméterbeli 

különbségek, hogy ezt mindenképpen jól át kell gondolni a megvalósulás előtt, mert ha már 

drága, akkor legyen jó.  

 

Bárányos József a bizottság elnöke egyéb észrevétel, bejelentés hiányában megköszöni a 

bizottság tagjainak a munkát, és 1440 órakor a nyílt ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 Bárányos József Heltai Zsolt 

  Gazdálkodási Bizottság elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


