
JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. január 19. 15 óra  

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag (1510 órakkor érkezett) 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

 

Bárányos József bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 

fővel határozatképes. A jegyzőkönyv-hitelesítésére előzetes egyeztetés alapján felkéri Ivanics 

Imrénét. 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:  

 

1/2017. (I. 19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2017. január 19-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Ivanics Imrénét 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Bárányos József bizottsági elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra. Ismerteti, hogy egy 

kiegészítés van, a 2017. március 15-i ünnepi programról szóló előterjesztés, melynek 

felvételét javasolja a napirendi pontokhoz. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e 

kérdésük. Ha nincsen, akkor 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:  

 

2/2017. (I. 19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2017. január 19-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága  

2017. január 19-i rendes, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlan vételi szándékáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi 

programhoz történő csatlakozásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) 2017. március 15-i ünnepi program 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bejelentések 

 

 

1. napirendi pont 

A bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlan vételi szándékáról 

 

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

Fritz Gábor jegyző ismerteti, hogy ez ugyanaz az ingatlan, amelyre korábban a Ham-Bau 

Kft. vételi ajánlatot tett. Akkor a bizottság úgy döntött, hogy a felkínált vételi áron nem 

kívánja értékesíteni az ingatlant, viszont kérte az önkormányzatot, hogy szerezzen be egy 

igazságügyi, ingatlanforgalmi szakértői véleményt. A szakértői véleményt jelen előterjesztés 

4. számú melléklete tartalmazza. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a vélemény radikálisan 

nem tér el a korábbi értékbecslői véleménytől. Ismerteti, hogy továbbra is az a kérdés, hogy a 

képviselő-testület szeretné-e értékesíteni a területet. Amennyiben értékesíteni kívánja, akkor a 

földhivatali eljárás költségeire keretjelleggel 100.000,- Ft biztosítása javasolt. 



Bárányos József bizottsági elnök összefoglalja az elhangzottakat. Elmondja, hogy van egy 

vételi ajánlat 3,5 millió Ft értékben az egyelőre forgalomképtelen vagyontárgyra. 

Amennyiben ezt forgalomképessé teszik, akkor a besorolás szerint az ingatlan piaci értéke 

nettó 21.400.000,-Ft. Az „A” határozati javaslatot javasolja feltenni szavazásra, mely szerint 

az önkormányzat rááldoz keretjelleggel 100.000,-Ft-ot arra, hogy az ingatlan kikerüljön a 

forgalomképtelen vagyontárgyak köréből, mellyel megváltozik a művelési ág. Ezt követően 

egy külön döntés meghozatala szükséges arról, hogy a képviselő-testület milyen áron kívánja 

értékesíteni a forgalomképes vagyonelemet. Ebben az értelemben vagyonnövekedést jelent az 

önkormányzatnak. 

Heltai Zsolt bizottsági tag helyesel. 

Fritz Gábor jegyző felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy Kalmár László 3,5 millió Ft-ot 

ajánlott fel vételárként, melyet az előterjesztés is tartalmaz. 

Bárányos József bizottsági elnök azt javasolja, hogy 3,5 millió Ft-ért ne értékesítsék az 

ingatlant. 

Fritz Gábor jegyző ismerteti, hogy a határozati javaslat „B” változata tartalmazza azt, hogy a 

felajánlott vételáron az önkormányzat az ingatlant nem kívánja értékesíteni. Hangsúlyozza 

azt, hogy a benyújtott kérelemre vonatkozóan mindenképpen döntenie kell a testületnek. A 

kérelemnek vagy helyt adnak vagy elutasítják azt. 

Bárányos József bizottsági elnök ismerteti, hogy ebben az esetben a határozati javaslat „B” 

változata szerint nem kívánják értékesíteni az ingatlant, ugyanakkor kérik, hogy a 

forgalomképtelenség megszűntetésre kerüljön és ezt követően forgalomképes vagyonelemmé 

nyilvánítják a területet. 

Heltai Zsolt bizottsági tag megjegyzi, hogy amennyiben sportcsarnok építésére kerül sor, 

akkor valószínű, hogy valamennyivel még biztosan nőni fog az értéke a területnek. 

Bárányos József bizottsági elnök ismerteti, hogy a „B” változat nem tartalmazza azt, hogy a 

későbbiekben értékesítik ezt a területet, csak annyi szerepel benne, hogy forgalomképes 

vagyonelemmé nyilvánítják. az értékesítésről később külön döntenek. Megkérdezi, hogy van-

e még valakinek észrevétele. Egyéb hozzászólás hiányában kéri a bizottság tagjait 

szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslat „B” változatát, 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:  

 

3/2017. (I. 19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A bicskei 0165/4 hrszú ingatlan adásvételéről 

 



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a bicskei 0165/4 hrszú ingatlan adásvételéről szóló határozati javaslat „B” 

változatát, miszerint  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a megajánlott vételáron az ingatlant nem kívánja értékesíteni. 

 

2. a tulajdonában lévő 0165/4 hrsz-ú ingatlan árok művelési ágba tartozó földrészlet 

művelési ágának módosítását kezdeményezi a természeti használatnak megfelelően. Az 

eljárás költségeire keretjelleggel 100.000,-Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés dologi 

kiadásai terhére. 

 

3. a művelési ág megváltozását követően a bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlant forgalomképes 

vagyonelemmé nyilvánítja. 

 

 

2. napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről 

Bárányos József bizottsági elnök elmondja, hogy az előterjesztésben ismertetésre került, 

hogy a 2017. év II. negyedévében milyen közbeszerzések megindítására lesz szükség.  

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy a pályázatokhoz tartozó közbeszerzések szerepelnek az 

előterjesztésben. A költségvetés elfogadása után valószínűleg módosítani kell. 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy ezek már elnyert pályázatok. 

Fritz Gábor jegyző nemmel válaszol. 

Fábián Róbert a Műszaki Iroda vezetője elmondja, hogy egy tervről van szó. Ismerteti, 

hogy a költségvetést még nem ismerik és nem lehet tudni azt sem, hogy milyen beruházásokat 

hagy jóvá a képviselő-testület a költségvetésben. Az elfogadott költségvetést követően 

szükséges a közbeszerzési terv módosítása, tehát 2-3 hónap múlva ismételt döntés szükséges 

róla. Javasolja a jelenlegi terv elfogadását.  

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

Heltai Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy néhány kérdése lenne, melyre szeretne választ 

kapni. Megkérdezi, hogy hány kilométer hosszú lesz a bicikliút. 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy honnan indul a bicikliút.  

Fábián Róbert a Műszaki Iroda vezetője válaszában elmondja, hogy a kerékpárút a 

gyalogos felüljárótól, a bicskei nagyállomástól indul. A főága bejön a Hősök teréig, itt festés, 

burkolatjavítás stb. szükséges. Majd folytatódik a Bocskai utcán keresztül a Kisfaludy utcáig, 

amin vissza lehet majd jutni a Kossuth utcára egészen a gyalogos kishídig. Ismerteti, hogy 

összekötik a Kisfaludy-Kossuth kereszteződést, a Szent István-Kossuth kereszteződést és a 

Kossuth-tér is körbejárható lesz kerékpárral. A másik út a II. számú dűlőben a mányi út és a 

Csabdi út között kerül megvalósításra.  

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, ez a beruházás kerül 120 millió forintba. 

 

1510-kor megérkezik Varga Györgyné bizottsági tag a bizottsági ülésre. 



Heltai Zsolt bizottsági tag megkérdezi, hogy a Szent István úton új nyomvonala lesz-e a 

kerékpárútnak, vagy csak a meglévő úttestre kerül felfestésre a kerékpárút jelzése. Megjegyzi, 

hogy a Bocskai úton meglátása szerint nem is lehet új nyomvonalat készíteni, szerinte ott csak 

az útra lesz felfestve a jelzés.  

Fábián Róbert a Műszaki Iroda vezetője válaszában elmondja, hogy ez mind tervezői 

költségbecslés. Sok helyen a jelzőtáblák kihelyezése szükséges, illetve a gyalogos átvezetés 

megvalósítását is meg kell még oldani járdaszigetek kialakításával. 

Bárányos József bizottsági elnök megjegyzi, hogy ez a pályázat még nem került 

benyújtásra.  

Fábián Róbert a Műszaki Iroda vezetője ismerteti, hogy a pályázat már benyújtásra került, 

de nincsenek még rá vonatkozó pontos tervek. A tervező a térképen bejelölte a nyomvonalat 

és az árak ismeretében egy hozzávetőleges összeget mondott a kivitelezésre vonatkozóan. 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy ennyi elegendő egy pályázat 

beadásához. 

Fábián Róbert a Műszaki Iroda vezetője ismerteti, hogy könnyítettek most a pályázatok 

benyújtásával kapcsolatban, több pályázat esetén először egy koncepcióterv benyújtására van 

szükség. A pályázat elnyerését követően 6 hónap áll rendelkezésére a pályázónak a tervek 

elkészítésére és engedélyeztetésére. 

Heltai Zsolt bizottsági tag elmondja, hogy a második kérdése a bicskei piacra vonatkozik. 

Fedett lesz-e a piac? Mi és hogyan fog megvalósulni a 122 millió Ft-ból. Az ő elképzelése 

szerint egy piacnál egy üres területet kell elképzelni, ahol esetleg asztalok is vannak. 

Fábián Róbert a Műszaki Iroda vezetője válaszában kifejti, hogy a területen többek között 

térkövezés fog történni, az árusítóhelyek kialakítására fedett helyen is sor kerül. Egy nyitott 

színterű épületet kell elképzelni. A piacüzemeltetési előírás szerint vizesblokkokat (férfi, női 

és akadálymentesített) kell kialakítani a vásárlók és az árusítók részére egyaránt. Továbbá 

szükséges állatorvosi szoba, gombavizsgáló helység, raktárhelység stb. kialakítása a fedett 

területen. Ismerteti, hogy a piac kialakításának megtervezésekor arra törekedtek, hogy több 

célt kiszolgáló létesítmény megépítésére kerüljön sor. Példaként említi, hogy a Bicskei napok 

rendezvényei alatt a piac területe parkolóként használható legyen, vagy egy városi 

disznóvágás rossz idő esetén is megrendezésre kerülhessen ezen a fedett területen. 

Heltai Zsolt bizottsági tag megkérdezi, hogy a piac területe ugyanakkora marad-e, mint 

amekkora jelenleg is.  

Fábián Róbert a Műszaki Iroda vezetője ismerteti, hogy a piac területe a jelenlegi tervek 

szerint megnagyobbításra kerül a jelenleg még szántóföldi, erdős terület irányába. Jelzi a 

bizottság tagjai számára, hogy a pontos információnyújtás érdekében szükséges lenne a 

tervadatokat átnézni, amennyiben erre igényt tart a bizottság. 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy nettó vagy bruttó árról van-e szó. 

Fábián Róbert a Műszaki Iroda vezetője válaszol. Nettó ár.  

Heltai Zsolt bizottsági tag megköszöni a válaszokat. 

Bárányos József bizottsági elnök jelzi, hogy a bizottsági tagok száma 5 főre bővült. 

 Megkérdezi, hogy van-e még kérdése valakinek. 

Heltai Zsolt bizottsági tag nemmel válaszol. 



Bárányos József bizottsági elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Bicske Város 

Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről szóló előterjesztés határozati javaslában 

foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

4/2017. (I. 19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről szóló határozati 

javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2017. évi 

összesített közbeszerzési tervét jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

 

3. napirendi pont 

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi 

programhoz történő csatlakozásról 

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

Fritz Gábor jegyző ismerteti, hogy szokássá vált, hogy Bicske csatlakozik ehhez a 

programhoz. Az előterjesztés a bizottság elé részben a költségvonzata miatt került, illetve 

mivel egy versenyről van szó, ezért a bíráló bizottság tagjainak kijelölése is szükséges. Az 

előterjesztés határozati javaslatában javaslatot tettek a bizottság tagjainak személyére. Bálint 

Istvánné alpolgármester asszonyt, Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt, valamint Nagy 

Attila igazgató urat javasolják a zsűri tagjainak.  

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy van-e kérdése, észrevétele a bizottság 

tagjainak. Ismerteti, hogy a helyezetteket 15.000,- Ft-os, 10.000,- Ft-os, és 5.000,- Ft-os 

ajándékutalvánnyal díjazzák. Keretjelleggel 250.000.- Ft-ot biztosítanak a program 

lebonyolítására. A bizottság tagjainak részéről nincs kérdés, ezért kéri a jelenlévőket, hogy aki 

egyetért a határozati javaslattal, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 



5/2017. (I. 19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi 

programhoz történő csatlakozásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi 

programhoz történő csatlakozásról szóló határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz 

2017. évben csatlakozik.  

 

2. Az erről szóló hirdetményt a Bicskei Újságban közzéteszi és ezzel egyidőben a 

jelentkezési lapot a www.bicske.hu önkormányzati honlapon is elhelyezi és biztosítja 

a jelentkezési lap Bicskei Polgármesteri Hivatalban, a Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és a Könyvtárban való terjesztését és leadásának lehetőségét.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására.  

 

4. a pályázatokat 2017. 08. 15-ig a következő bizottság bírálja el: 

• Bálint Istvánné alpolgármester asszony  

• Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszony  

• Nagy Attila igazgató úr 

 

5. Ünnepélyes átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor. 

 

6. az I. helyezettet 15.000.- Ft-os, a II. helyezettet 10.000.- Ft-os, III. helyezettet 5.000.- 

Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a helyi gazdaboltban vásárolható le. 

 

7. a költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetés pénzmaradvány terhére 

biztosítja keret jelleggel 250.000.- Ft összegben. 

 

 

4. napirendi pont 

Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

Bárányos József bizottsági elnök felkéri Fritz Gábor jegyzőt adjon tájékoztatást az 

előterjesztésről. 

Fritz Gábor jegyző ismerteti, hogy 2017. január 1-től módosult az Mötv. A módosítás után a 

polgármester illetményét az államtitkár illetményéhez igazítva kell meghatározni. Az 

alpolgármester illetménye a polgármester illetményének 70 - 90%-a lehet. A törvény 

változása miatt szükséges alpolgármester asszony illetményének a polgármester 

illetményéhez történő igazítása. 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy ez körülbelül hány százalékos 

illetménynövekedést jelent. 

Ádámné Bacsó Erika a Szervezési Iroda vezetője válaszol, 30% körül van. 

http://www.bicske.hu/


Heltai Zsolt bizottsági tag megkérdezi, hogy lehet-e tudni, hogy ez forintban mennyit jelent. 

Bárányos József bizottsági elnök elmondja, hogy az államtitkári fizetés nyilvános adatnak 

számít, így igen.  

Fritz Gábor jegyző megnézi és elmondja, hogy bruttó 628.000.- Ft az emelést követően. 

Heltai Zsolt bizottsági tag hozzászólásában elmondja, hogy 70-90% között a testületnek 

ezen belül van mérlegelési lehetősége. 

Bárányos József bizottsági elnök ismerteti, hogy jogszabályi alkalmazkodásról van szó. Úgy 

látják, hogy az alpolgármester jól végzi a feladatát. Megkéri a bizottság tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, jelezze.  

Ivanics Imréné bizottsági tag megkérdezi, hogy a 90%-ról szavaznak most. 

Bárányos József bizottsági elnök elmondja, hogy igen. A határozati javaslatban a 90% 

szerepel. Megkérdezi, hogy a 15%-os költség az havi összeg, átalány. 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy igen. Így fogalmaz a törvény. Elmondja, 

hogy a költségátalánnyal kapcsolatban nincsen mérlegelési joga a testületnek. 

Bárányos József bizottsági elnök kérdezi, hogy a képviselőknek nem határoz meg a törvény 

költségtérítést. 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy kötelezően nem, a képviselő-testület 

rendeletben állapíthat meg természetbeni juttatást. 

Heltai Zsolt bizottsági tag hozzászólásában tréfásan megjegyzi, hogy nagyon elhibázott ez a 

jogszabály. 

Szavaznak az előterjesztésről. 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

6/2017. (I. 19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról szóló 

határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) 

bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményét 2017. január 1. napjától a mindenkori 

főállású polgármesteri illetmény 90%-ában, költségtérítését a mindenkori főállású 

alpolgármesteri illetmény 15%-ában állapítja meg. 



A megállapított összeg fedezetét a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi 

juttatások terhére biztosítja. 

 

 

5. napirendi pont 

A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 

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

Fritz Gábor jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a Kttv. lehetővé teszi, hogy a képviselő-

testület rendeletet alkosson az illetményen felüli juttatásokról, a szociális, egészségügyi, 

kulturális stb. támogatásokról. Ismerteti, hogy a rendelettervezet azokat a juttatásokat 

tartalmazza, amely érinti a hivatalban dolgozókat és tapasztalataik alapján ténylegesen 

szükség van rá. Elmondja, hogy a jogszabály is megkülönbözteti a visszatérítendő és a vissza 

nem térítendő támogatások körét. A rendelettervezet is ezt a logikát követi. 

Bárányos József bizottsági elnök elmondja, hogy ez ismertebb nevén a fizetési előleg. 

Megkérdezi, hogy ez nincsen most. 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy jelenleg nincs jogalapja, és e rendelettel teremtenék meg 

az illetményelőleg jogalapját.  

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e 

rá, tehát 6 hónap alatt kell visszafizetni, stb.  

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy a részletszabályokat majd az egységes közszolgálati 

szabályzatban határozzák meg.  

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy vissza nem térítendő juttatásként a 

felsorolt három kerül szabályozásra. 

Fritz Gábor jegyző igennel válaszol és elmondja, hogy a rendkívüli pénzbeli szociális 

segély, a temetési segély, és egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse 

vásárlásához hozzájárulás biztosítása. 

Bárányos József bizottsági elnök megkérdezi, hogy a szemüveg esetében egy felső határ is 

megállapításra kerül-e.  

Fritz Gábor jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy ezért került bele a rendelettervezetbe az, 

hogy a költségvetési rendeletben elfogadottak alapján a juttatások mértékét, feltételeit, az 

elbírálás és elszámolás rendjét a jegyző fogja az Egységes Közszolgálati Szabályzatban 

megállapítani. A képviselő-testület dönt arról mennyi pénzt biztosít erre a célra. Ennek 

tükrében fogja majd megállapítani a részletszabályokat. 

Ivanics Imréné bizottsági tag megjegyzi, hogy itt összegre vonatkozóan nem kell dönteniük.  

Bárányos József bizottsági elnök válaszában elmondja, hogy nem. Megkérdezi, hogy van-e 

még valakinek kérdése. Hozzászólás hiányában kéri, hogy aki támogatja a rendelettervezetet, 

jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  



 

A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

7/2017. (I. 19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól szóló alábbi rendelet-

tervezetet: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (……) önkormányzati rendelete 

 

a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 

 

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

évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1. § E rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)  

a) köztisztviselőire, 

b) főállású polgármesterére, 

c) főállású alpolgármesterére, 

d) ügykezelőire, 

e) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóira 

terjed ki. 

 

2. § Vissza nem térítendő juttatásként Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a) rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, 

b) temetési segélyt, 

c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlásához hozzájárulást 

biztosít. 

 

3. § Visszatérítendő juttatásként Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

illetményelőleget biztosít. 

 

4. § A 2. és 3. §-ban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 

rendjét a jegyző az Egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg a költségvetési 

rendeletben meghatározott keret terhére. 

 

5. § (1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 

szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 

szóló 32/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet. 

     Pálffy Károly     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 

 



Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                                       

 

 

6. napirendi pont 

2017. március 15-i ünnepi program 

Bárányos József bizottsági elnök elmondja, hogy az előterjesztés lényegi eleme, mely a 

bizottságot érinti az, hogy keretjelleggel 400.000.- Ft-ot kívánnak biztosítani az esemény 

lebonyolítására. Véleménye szerint ez az előző években tapasztalt költségekhez viszonyítva 

arányosan került meghatározásra. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük. 

Elmondja, hogy véleménye szerint a legmagasztosabb nemzeti ünnepről van szó. Hozzászólás 

hiányában, kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

8/2017. (I. 19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2017. március 15-i ünnepi program 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2017. március 15-i ünnepi programról szóló határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 15-i ünnepi programot a 

következők szerint fogadja el: 

 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Időpont: 2017. március 15. du. 16:00 óra 

Narrátor: Janek Réka 

8. Himnusz 

9. Székely Himnusz 

10. Ünnepi köszöntő: 

Elmondja: …………………………………. 

11. Ünnepi műsor: 

Előadja: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

12. Fáklyás menet (időjárás függvényében; tervezett útvonal: Kossuth tér, Szent István 

út, Bocskai u., Könyvtár, Kossuth tér) 

13. Koszorúzás: Kossuth Szobor 

14. Szózat 



 

Felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárt a műsor előkészítésére, a teljes 

program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek biztosítására, a 300 db meghívó 

és 40 db plakát elkészítésére.  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ünnepség előkészítésére és 

lebonyolítására a 2016. évi költségvetés pénzmaradvány terhére keret jelleggel 400.000 Ft-ot 

biztosít. 

 

 

Bárányos József bizottsági elnök ismerteti, hogy a bejelentések következhetnek. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése. Egyéb észrevétel, bejelentés hiányában 

megköszöni a bizottság tagjainak a munkát, és 1520 órakor a nyílt ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Bárányos József Ivanics Imréné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 


