
1 

 

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

soros, nyílt üléséről 

 
 

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

Az ülés időpontja: 2017. március 27-én 17
00

 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 
Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Dr. Bourgla Ossamah tag 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila tag 
 

Az ülésen távollévő tag: - 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Bálint Istvánné, alpolgármester 

Fritz Gábor, jegyző 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Pötördi Bianka ügyintéző 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. igazgatója 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgatója 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Sok szeretettel köszöntök minden megjelentet. Első körben  

felkérem a jegyzőkönyv hitelesítésére Komlós Kolost és ahogy látjuk, teljes létszámmal, 5-en 

jelen vagyunk a bizottságból, úgyhogy úgy látom, hogy mindenki megérkezett, 

határozatképesek vagyunk. Aki Kolos jelölését persze elfogadja, az kérem szépen jelezze. 

Köszönjük szépen és akkor ezt mi elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

35/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2017. március 27-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága Komlós Kolost megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

És akkor a napirendi pontokban, itt úgy látom, teljesen rendben van, a reggeli Humán 

bizottsági ülésen nem így észleltük. Ahogy a vendégeken végignéztem, a napirenddel 

kezdhetjük, megkérem jegyző urat. 

 

Fritz Gábor: A napirendet el kell még fogadni. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Jaj bocsánat. Mint ahogy mondtuk akkor ez nekünk úgy látom, hogy 

megfelelő, tehát akkor, aki egyetért a napirendi pontjainkkal és a sorrenddel jelezze, 5 igennel 

elfogadtuk.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

36/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A 2017. március 27-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága 2017. március 27-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás 

befogadására irányuló kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének 

meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2016. évre készített éves 

költségelszámolásról 

Előterjesztő: polgármester 
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5.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV. 

30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) A 6/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2017. 

évi igazgatási szünet határozatban történő elrendeléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Bicske Város Településszerkezeti tervének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Bicske Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2009. (VII. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) A Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) A Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalának 

helyiségbiztosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

15.) A Kézai utca és a Petőfi tér felújításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

16.) A Bicskei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

17.) Testvérvárosi bizottság létrehozásáról 
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Előterjesztő: polgármester 

 

18.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. február hónapban 

elvégzett munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

19.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás 

befogadására irányuló kérelméről 

Iványi Ferenc Tivadarné: És akkor most kérem fel jegyző urat, hogy kezdje el a tájékoztatót. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Az első napirendi pontunk a Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Kft. többletkapacitás befogadására irányuló kérelme. Doktor úr jelezte már 

korábban informálisan is, illetve írásban is, hogy a Bicskei Egészségügyi Központ egynapos 

sebészeti ellátásaira megnövekedett az igény, különös tekintettel a szemészeti illetve az 

ortopédiai egynapos sebészetre, ezért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz 

többletkapacitás befogadására irányuló kérelmet nyújtott be. Az Alapkezelő tájékoztatta 

doktor urat, illetve hiánypótlásra hívta fel, miszerint a fenntartónak kell benyújtania ezt a 

kérelmet. Gazdasági társaságról beszélünk, a fenntartó kifejezés nem értelmezhető. De 

telefonon az Alapkezelőtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ettől függetlenül a tulajdonos 

önkormányzat nyújtsa be, úgyhogy ehhez kérjük a polgármester úr felhatalmazását, 

köszönöm.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönjük szépen. És akkor én doktor úrnak adom meg a szót, ha 

esetleg kiegészítése van, vagy ezzel kapcsolatosan valamit szeretne.  

 

Dr. Balogh Gyula: Köszönöm szépen a szót elnök asszony. Ön már ugye hallotta, már 

néhányan hallották a reggeli bizottsági ülésen, hogy miről van szó. Úgyhogy akinek ismétlés, 

attól elnézést kérek érte. Az egynapos sebészet a 2011-es megnyitása óta fokozatosan 

növekvő, majd stabilizálódó műtétszámmal működött, működik. Ez évente mintegy 1500-

1600 műtétet jelent. A tavalyi évben a rendelkezésre álló teljesítménykeretet közel egy hónapi 

teljesítménnyel csökkentették. Ez minden szolgáltatót érintett az országban. Ezzel 

párhuzamosan a kórházi egynapos műtétek számát viszont korlátlanná tette a jogszabály. 

Ennek az lett a következménye, hogy néhányan már nem is tudtak kijönni a bicskei rendelőbe 

operálni, ugyanakkor az igény pedig meglett volna rá. Az a szerencsés helyzet állt elő az 

elmúlt hetekben, hogy két kiváló szemész kolléganővel tudtam megállapodni, akik, jönnének 

Bicskére operálni, viszont a még rendelkezésre álló műtéti keretszámba már ők nem férnének 

bele, ezért kellett kezdeményezni a kapacitásbővítést. A másik terület az ortopédia, ahol 

három kiváló ortopéd kolléga operál, akik szívesen operálnának többet, csökkentve a más 

egynapos sebészeteken történő vagy végzett tevékenységüket. Mivel a Bicskei Egészségügyi 

Központban rendelkezésre álló egynapos sebészetnek a személyi állománya, az 

infrastruktúrája, a műtőknek a felszereltsége jelentős versenyelőnyt jelent nekünk és mind a 

betegek, mind a kollégák szívesen jönnek ide. De itt is, hogy ezt tudjuk teljesíteni, 

többletkapacitásra van szükség. Ezért kezdeményeztem a tulajdonos önkormányzatnál, hogy 

tegye meg a szükséges lépéseket. Annyiban mentünk előre, hogy mivel a többletkapacitás 

befogadó bizottság egy évben kétszer ülésezik, áprilisban és szeptemberben, de ahhoz, hogy 

egy adott időszakra tárgyalásba bekerülhessen valamely szolgáltató, azt két hónappal 
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megelőzően kell benyújtania az igényt, ezért február 28-án mi bejelentkeztünk azzal, tudva, 

hogy utána lesz úgymond hiánypótlás, igényelni fogják a tulajdonosnak az ugyancsak 

egybehangzó kérelmét ebben a kérdésben.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Tehát akkor május 1-jétől akkor ez elvileg megkezdhető ez a 

tevékenység? 

 

Dr. Balogh Gyula: Nem, nem. Ez azt jelenti, hogy áprilisban fog tárgyalni ez a TBB, ez a 

Többletkapacitás Befogadó Bizottság, hoznak valamilyen döntést, ez nem azt jelenti, hogy 

áprilisban meg is születik a döntés, hanem itt akár hónapokba is telhet, majd ha kedvező a 

döntés, akkor várhatóan az év második felében, esetleg majd január 1-től lesz emelt kapacitás 

műtétszám amit Bicske megkaphat.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen a tájékoztatót és akkor kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, felvetés?  Köszönöm szépen, ha nincs, én azt 

gondolom, hogy úgy ahogy az előző bizottság, én javaslom a bizottság tagjainak a támogatást, 

a határozati javaslat elfogadását.  

 

Dr. Balogh Gyula: Köszönöm szépen.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérem a bizottságot, hogy jelezze a határozat szerint, hogy el tudja-

e fogadni ezt? Öt igennel támogattuk.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

37/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás 

befogadására irányuló kérelméről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

többletkapacitás befogadására irányuló kérelmét az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás befogadására 

irányuló kérelme ügyében Bicske Város Önkormányzat nevében és képviseletében teljes 

körűen eljárjon. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. És köszönjük szépen. 

 

Dr. Balogh Gyula: Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok.  

 

17 óra 12 perckor Dr. Balogh Gyula távozott. 

 

    

17 óra 12 perckor Bálint Istvánné alpolgármester kiment a teremből. 

 

 

2.) Napirendi pont 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

és az intézményi térítési díjak megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A második pont, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-

Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység 

önköltségének meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 

előterjesztés következik. És akkor jegyző úr, itt van intézményvezető asszony is, nem tudom, 

jegyző úr. 

 

Fritz Gábor: Előző bizottsági ülésen is itt volt intézményvezető asszony. Ugye itt az 

intézményi térítési díjas rendeletünk módosításáról van szó, az önköltségszámítást 

intézményvezető asszony elvégezte, a rendelet módosítása előtt erről szükséges határozni, a 

határozati javaslatot az előterjesztés tartalmazza, ami nagyon fontos, mindenkit ez érdekel, az 

intézményi térítési díjak nem változtak, nem növekedtek, illetve egy helyen, a 

kedvezményezettek köre bővült. Köszönöm. 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönjük szépen. Hát akkor én megadom a szót az 

intézményvezető asszonynak. 

 

Szabó Ágnes: Köszönöm szépen, annyival egészítem ki, hogy egy változás mégiscsak volt a 

kerekítés szabályai szerint egy 721,- Ft-os tétel 720,- Ft-ra változott az is kedvezőbb. 

Egyébként a térítési díjszámításnál annak az 1 Ft-nak is jelentősége van, úgyhogy azt 

mindenképpen figyelembe kellett eddig venni és akkor az étkezés vagyis bocsánat a házi 

segítségnyújtásban részesülő személyeknél egy sorral szerettük volna bővíteni, hogy ugye 105 

e Ft-os jövedelemhatárig 75 % kedvezményt szeretnénk beiktatni mert úgy gondoljuk, hogy 

ez így igazságosabb. Eddig 85.000,- Ft és 120.000,- Ft volt és ideillik még ez az összeghatár 

és akkor így még kedvezőbb lesz a személyi térítési díj megállapítása.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönjük szépen, akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel 

kapcsolatosan kérdés? Javaslat? Doktor úr. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Ez a személyi gondozás díja, szerintem egy bizonyos kor után illene 

ezt törölni, mondjuk nagyon sok a 80 és az a feletti idős ember, akit itt gondozni kell. 

 

Szabó Ágnes: Bocsánat, ez a támogató szolgáltatásnál van, ahol, vagy nem az? 
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17 óra 18-kor Bálint Istvánné alpolgármester visszatért a bizottsági ülésre.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Amikor kimegy a 80 éves néninek és bevásárol és ezért havonta 20-30 

ezer forintot kell fizetnie. 

 

 

Szabó Ágnes: Nem a személyi gondozásra gondol? Mert az más. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Nem, a házi segítségnyújtásra. 

 

Szabó Ágnes: Itt a házi segítségnyújtásnál órára van lebontva. Van úgy, hogy egy esethez két 

gondozónő jár ki akkor is ugyanazt az 1 órát fizetik ki. Az a helyzet, hogy egyébként a térítési 

díjfizetést én igazságosnak találom, hiszen ennek a szolgáltatásnak van költsége. Ugye mi 28 

embert tudunk ellátni és a mostani tapasztalat az, hogy nagyon leromlott az idősek egészségi 

állapota és nagyon komoly logisztikát is igényel az, hogy ki tudjunk hozzájuk menni és sok 

esetben két gondozónőnek is ki kell menni és akkor is csak egy díjat tudunk számolni.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Mekkora bevételt jelent ez egy évre nézve?  

 

Szabó Ágnes: Hát, nem tudom, Enikő ebben tudsz nekem segíteni?  

 

Molnár Enikő: Igen, egy kis türelmet, megnézem.  

 

Szabó Ágnes: Azt ugye nem tudom megmondani, hogy ugye nekünk fizetnek a támogató 

szolgálat után, ha nem rászorult veszi igénybe, fizetnek az étkezés után és a házi 

segítségnyújtás után, illetve a klub, a nappali ellátás után is. Ugye ez a több tétel adja ki a 

térítési díj összeget, amit Enikő mindjárt megnéz, hogy az mennyi volt a tavalyi évben. Ugye 

egyébként emelkedett az étkezési ellátásunk is, 70 főre, az is okozta azt, hogy több bevételünk 

lett, a korábbi 55 fő után tavaly január elsejétől 70 főt tudunk ellátni. A várakozók listája így 

meg is szűnt.  

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Én kérdezni szeretnék, hogy az a térítési díjak csökkentése 

méltányosságból érinti azt, amit doktor úr kérdezett? 

 

 

Szabó Ágnes: A bevételhez igazodik, attól függ, hogy kinek mennyi a bevétele, úgy csökken a 

térítési díj. Ezt az összeget senki nem fizeti. Mindenki kevesebbet fizet, attól függően, hogy 

mennyi a jövedelme.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Nekem vannak olyan, bocsánat szólhatok? Vannak olyan betegeim, 

igénybe vennék ezt a szolgáltatást, csak gondot okoz, mit tudom én van neki 105 vagy 110 

ezer forintos nyugdíja, egyedül él, két három szobában, alig bírják kifizetni a gyógyszereket 

és a rezsit és plusz még hogyha szeretne segítséget kérni, fürdésben, mert egyedül él nincs 

senkije, akkor nem tudja kifizetni azt a csökkentett összeget sem. Hogyha ezt 20 vagy 22 

napra, munkanapokra számolom akkor ez már a hónap végén már komoly összeg. Egyedül 

élő, ezer bajjal életét megkeserített emberekről van szó és azt gondolom, az önkormányzatnak 

az nem akkora sem kiadás, sem bevételt jelentene mit tudom én egy 80 éves fölötti idős, 

betegeknek,aki egyre többen vannak, ha ingyenes lenne. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: Azt gondolom, hogy talán célszerű lenne egy kimutatással felmérni, 

hogy kit érint, hány ilyen embert érintene. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Biztos sok embert érintene. 

 

Szabó Ágnes: 28 a maximális ellátási létszámunk, ugye tavalyi évben is 37személyt láttunk el, 

azért mert menet közben aki meghal, vagy valami más megoldás születik az ő gondozásában 

akkor ugye kiesik az ellátásból vagy a család másként oldja meg.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Nem akkora összeg a városnak azt gondolom. 

 

Molnár Enikő: 635 ezer forint. 

 

Szabó Ágnes: Az egész éves bevétel. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Akkor többen vennék igénybe én azt gondolom. Ezt nyugodtan el lehet 

törölni. 

 

Szabó Ágnes: 28-nál többen nem is tudják igénybe venni, ennyi az engedélyezett létszámunk.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Itt a létszám függvénye, nem ennyi lenne nyilván a város költsége, 

ha többet tudna ellátni. Nyilván több ember kellene az ellátásukhoz. Többet kellene 

alkalmazni, gondolom, hogy ennek meg kellene vizsgálni a mibe kerülését vagyis a 

költségvetési vonzatát. Tehát hány fő érintett benne, kik azok, akik valóban indokoltan 

vehetnék igénybe és ennek mi lenne esetleg a humánerőforrás oldaláról az igény, tehát, hogy 

hány emberrel tudná ezt a Kapcsolat Központ ellátni.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Gondolom 4-5-tel több lenne, ha ez ingyenes lenne. Annál több nem 

lesz. 

 

Szabó Ágnes: Mondom, 28 embert tudunk maximálisan ellátni, most szerintem 20-at, de úgy 

is olyan kapacitással működünk, mondom most már az ellátottak sajnos olyan állapotban 

vannak, hogy egy nap többször ki kell hozzájuk menni és egy ember például egy fürdetést 

nem is tud megoldani. Két kollégának is sok esetben ki kell mennie, sajnos több ilyen beteg, 

vagy ellátott, igazából ők ilyen szempontból szociális ellátást kapnak, nem egészségügyit, 

tehát ők nem betegek nálunk, hanem ellátottak.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Gyakorolhatna szerintem az önkormányzat feléjük, idős emberek felé 

méltányosságot. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Javasolhatjuk, hogy akkor nyilván ennek a pénzügyi vonzatát. 

 

Szabó Ágnes: Persze, a fenntartó dönthet úgy, hogy nem kér térítési díjat, a törvény ugye ezt 

így írja elő, hogy meg kell állapítani, de el is lehet törölni. Úgy, ahogy a támogató szolgáltatás 

ingyenes azoknak, akik rászorulók, ezt meg lehet fontolni.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Én azt gondolom, támogatjuk.  

 

Szabó Ágnes: És a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is ingyenes.  
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Iványi Ferenc Tivadarné: Kérjük fel akkor talán az illetékeseket, Ági felméritek, hogy ez 

milyen anyagi vonzata és hány főt érintene.  

 

Szabó Ágnes: Ezt most holnaputánra a testületi ülésre kellene megtenni?  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Nem, ilyen gyorsan nem gondolom. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: El fog veszni. Megint el fog veszni, megint, mint a szociális rendelet 

módosítás, amire két éve várok. 

 

Szabó Ágnes: Kétszer lehet változtatni egy évben a térítési díjat, azt meg lehet határozni, 

akkor meddig. Határozzunk meg egy időpontot és akkor újra lehet tárgyalni ebben az évben. 

Tehát ez úgy kerül bele a határozatba, hogy akkor július 1-jén vagy május 31-én, akkor 

addigra meg tudjuk tenni, addig el lehet dönteni, hogy ez akkor ingyenes legyen, vagy nem. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Hogy mit jelent egyáltalán a város költségvetésében, és hogyha ezt 

nyilván megteheti a város, akkor javasoljuk. Akkor talán így megfogalmazhatjuk ezt jegyző 

úr? 

 

Fritz Gábor: Igen. Összefoglalva a bizottság véleményét a házi segítségnyújtásra vonatkozóan 

adatokat kérnek, hogy hány ellátottat érint, illetve hogyha ezt ingyenessé tenné az 

önkormányzat, akkor az mennyibe kerülne. 

 

Szabó Ágnes: Mennyi bevételtől esnénk el, mert igazából itt ezt kell akkor megfogalmazni. A 

kollégáknak a bére, az így is úgy is benne van, az önköltség az mutatja, hogy mennyibe kerül. 

Akkor az ehhez képest a bevétel mennyi. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Vagy, ha plusz embert kell felvenni akkor annak nyilván 

bérköltsége van  és a többi. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Még nyolc embert el tudnának látni, még van kapacitás erre a nyolc 

emberre. 

 

Szabó Ágnes: Csak időben nincs, az a baj. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Biztos, hogy csak 28 embert kell ellátni? 

 

Dr. Bourgla Osssamah: 20-at látnak el most. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Csak közben lehet több is. 

 

Szabó Ágnes: Igen, persze. Meg ugye az sem mindegy, hogy szociális segítést kell nyújtani. 

Csak egy bevásárlást igényel az ellátott, vagy pedig egy teljeskörű ellátást, fürdetést, 

ebédmelegítést. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Tehát napi többszöri ellátást. 

 

Szabó Ágnes: Igen és többszöri kimenetelt. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Igen, akkor még egyszer, ahogy a vezető asszony is mondta, 

módosíthat az önkormányzat. Akkor vizsgáljuk meg, és ha van erre lehetőség, nyilván éljünk 



10 

vele. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e egyébként egyéb javaslat, kérdés? Akkor 

viszont jelen előterjesztést, határozatot támogatjuk és a következő alkalommal, ez év második 

felében javasoljuk azt, hogy kerüljön vissza a bizottság elé, ezekkel az adatokkal, hogy ebben 

tudjunk dönteni. Alpolgármester asszony, parancsolj! 

 

Bálint Istvánné: Köszönöm szépen, elnök asszony! Én csak azt szeretném kérni a tisztelt 

bizottságtól, hogy a Doktor úr aggálya ne álljon fent. Határozza meg a bizottság, hogy 

mikorra kerüljön vissza a bizottság elé, vagy testület elé, ha létjogosultsága van a 

módosításnak, akkor mikorra kerüljön vissza.  

 

Szabó Ágnes: Bocsánat, én úgy értelmeztem, hogy második félévre, akkor június 30-ig 

kerüljön vissza, addig én ezeket az adatokat benyújtom. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Akkor a júniusi bizottsági ülésen. Köszönjük szépen. Akkor 

kérdezem a bizottság tagjait, hogyha nincs több kérdés, illetve javaslat, akkor a határozati 

javaslattal, aki egyetért, kérem szépen jelezze. 5 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

38/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének 

meghatározásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység 

önköltségének meghatározásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai 

Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége: 

 

Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége:  2 098 Ft 

Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:    720 Ft 

 

Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása 

 

Szociális étkeztetés esetében: 
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 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 305 Ft 

 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 990 Ft 

 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1 295 Ft 

 

Házi segítségnyújtás – szociális segítség: 

 1 egységre eső számított önköltség:   1 645 Ft 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

 1 egységre eső számított önköltség:       375 Ft 

 

Támogató szolgálat: 

 1 km-re eső számított önköltség:            180 Ft 

 1 személyi segítő órára eső önköltség:1 515 Ft 

 

Nappali ellátás esetén: 

 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:   2 880 Ft 

 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:  1 890 Ft 

 

 

Fritz Gábor: Akkor még a rendelet módosítás van. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Igen. Most itt a papírra kell néznem. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy az előterjesztéssel a rendelet módosításáról, aki egyetért, az kérem szépen, jelezze. 

Köszönöm szépen. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

39/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési 

díjainak megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység 

intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló rendeletet az alábbiak szerint:  

 

 

                           Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (III….) önkormányzati rendelete 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról  
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Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. § (5) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdésének a) 

pontjában és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

1) bekezdésének a) pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 2. §-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott szociális ellátás feltételei biztosításának 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

 

1. § E rendelet hatálya Bicske Város Önkormányzatának fenntartásában működő Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai 

Egység és a Bölcsődei Szakmai Egység által nyújtott  

a) étkeztetésre, 

b) házi segítségnyújtásra,  

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, 

d) támogató szolgáltatásra, 

e) nappali ellátásra, 

f) gyermekek napközbeni ellátására 

és a fenti szolgáltatások igénybevevőire terjed ki. 

 

             

2. Az intézményi térítési díjak megállapítása 

 

 

2. § (1) A Gondozási Központ Szakmai Egység által nyújtott szolgáltatásokért, az 

étkeztetésért, nappali ellátásért, házi segítségnyújtásért és a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás ellátásokért e rendelet szerint megállapított térítési díjat kell fizetni. Az 1. § 

a)-f) pontjaiban felsorolt ellátások esetében a szociálisan nem rászorulók térítési díja a 7 § (2) 

bekezdés a)-e) pontjainak kivételével az intézményi térítési díjjal megegyező. 

(2) E rendelet 7. §-ában meghatározott támogató szolgáltatás igénybevétele során 

szociálisan rászorultnak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 65/C. § (4) bekezdésében meghatározott személy minősül. 

 

3. § Az étkeztetés intézményi térítési díja 

 

a) kiszállítás nélkül:                          635,- Ft/ellátási nap. 

b) igénybevétel helyére szállítva:                            885,- Ft/ellátási nap. 

 

4. § Az idősek klubjában a nappali ellátás intézményi térítési díja: 

 

a) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőknek:                885,- Ft/ellátási nap. 

b) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek:           635,- Ft/ellátási nap. 

 

5. § Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 

                                  

a.) szociális segítés esetén:           1.245,- Ft/gondozási 

óra. 
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b.) személyi gondozás esetén:          1.245,- Ft/gondozási 

óra. 

 

6. §
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében: 

 

a) intézményi térítési díj: 235,-Ft/ellátási nap 

b) a készülék használata térítésmentes. 

 

7. § (1) Támogató szolgálat intézményi térítési díja: 

 

a) szállítószolgálat esetében: 100,- Ft/szállítási km 

b) személyi segítés esetében: 700,- Ft/gondozási óra.  

c) szociális rászorulók esetében a szállítószolgálat térítésmentes 

d) szociálisan rászorulók esetében a személyi segítségnyújtás térítésmentes. 

 

(2) Támogató szolgálat szociálisan nem rászorulók térítési díja: 

 

a) szállító szolgálat Bicske közigazgatási határán belül: 600,- Ft/eset oda-vissza, 

b) szállító szolgálat 5-10 km-ig (Csabdi) 750,- Ft/eset oda-vissza, 

c) szállító szolgálat 10-15 km-ig (Csabdi, Vasztély) 850,- Ft/eset oda-vissza, 

d) szállító szolgálat Bicske közigazgatási határon kívülre 100,- Ft/szállítási km, 

e) személyi segítés/óra: 700,-Ft//gondozási óra. 

 

8. § A Bölcsődei Szakmai Egység vonatkozásában a bruttó intézményi térítési díja: 50 440,- 

Ft/hó, melyből 

 

a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:  470,-Ft/nap 

b) a gyermekgondozás intézményi térítési díja:         40.570,-Ft/hó 

 

3. Az intézményi térítési díjak csökkentése méltányosságból 

 

9. § (1) Étkeztetésben és nappali ellátás étkezésben részesülő személy térítési díját az igazgató 

állapítja meg akként, hogy az intézményi térítési díjat, 

1. 95 %-kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 30.000,- Ft 

összeget, vagy 

2. 88 %- kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 50.000,- Ft 

összeget, vagy 

3. 80 %- kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 70.000,- Ft 

összeget, vagy 

4. 68 %- kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 90.000,- Ft 

összeget, vagy 

5. 53 %- kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 120.000,- Ft 

összeget. 

 

(2) Az idősek klubjában csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy térítési díját az 

igazgató állapítja meg akként, hogy az intézményi térítési díjat,  

a) elengedi, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg az 55.000 forintot     

vagy, 

b) 95%-al csökkenti, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme meghaladja az 55.000 

forintot. 
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(3) A házi segítségnyújtásban részesülő személy térítési díját az igazgató állapítja meg 

akként, hogy az intézményi térítési díjat,  

a) 97 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 35.000 

forintot, vagy 

b) 90 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 65.000 

forintot, vagy 

c) 88 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 85.000 

forint összeget, vagy 

d) 75 %-kal, csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 

105.000 forintot, vagy 

e) 41%-kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 120.000 

forint összeget. 

 

4. Az eljárási szabályokra vonatkozó rendelkezések 

 

10. § (1) Az eljárási részletszabályokat Bicske Város Önkormányzat fenntartásában működő 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ e rendeletben 

szabályozott előírások betartásával alkotja meg. 

(2) Az intézményi térítési díj megállapításának módját és az önköltség összegeit a Képviselő-

testület határozatban állapítja meg.  

 

    5. Bölcsődei ellátás esetében fizetendő térítési díj kedvezménye 

 

11. § Bölcsődei ellátás esetében az igazgató az intézményi térítési díj gondozásért fizetendő 

személyi térítési díjat 

a) 83 %-kal csökkentheti, amennyiben a család havi egy főre jutó havi jövedelme 

nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át, 

b) 65 %-kal csökkentheti, amennyiben a család havi egy főre jutó jövedelme 

meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át. 

 

6. Záró rendelkezések  

 

12. § (1) Ez a rendelet 2017.05.01. napján lép hatályba. 

  (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. 

(VI. 27.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 



15 

 

3.) Napirendi pont 

Az intézményi étkeztetési térítési díjainak megállapításáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A harmadik napirendi pontunk az intézményi étkeztetési térítési 

díjainak megállapításáról szóló előterjesztés. Jegyző Úr, kérlek szépen, hogy tájékoztasd a 

bizottságot. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Az intézményi étkeztetési térítési díjas rendeletet is 

módosítani szükséges. Minden évben az önköltségszámítást el kell végezni, a konyha vezetője 

segítségével az önköltségszámítást elvégeztük, azért lát a bizottság ennyi határozati javaslatot. 

Ami itt kiemelendő, hogy nagyon minimális mértékben változtak ezek a díjak is. Tehát, 

gyakorlatilag itt is a kerekítés volt, ami miatt módosítani kellett, illetve amire felhívnám a 

figyelmet, hogy a rendelet nem egyszerre lép hatályba. A rendeletnek a vendégétkeztetésre 

vonatkozó része, május 1-jén lépne hatályba, így megfelelünk a stabilitási törvénynek, illetve 

az oktatási-nevelési intézmények tekintetében pedig, szemptember1-től, azért, hogy ezt az 

évet ne befolyásoljuk, a szülők erre a minimális változtatásra is fel tudjanak készülni. 

Köszönöm. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. Nekem csak egy technikai kérdésem lenne, 

Jegyző Úr. Akkor minden határozati javaslatot meg kell, hogy szavazzuk? Külön? 

 

Fritz Gábor: Igen, külön. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Jó. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan 

észrevétel, javaslat van-e? Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az első határozati 

javaslattal, vagyis a Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés 

nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozattal, aki egyetért, kérem jelezze. 5 igen. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

40/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés 

nyersanyagköltségének megállapításáról  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 
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bölcsődei étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Bicskei Városi Óvoda és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ Bölcsődei Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltsége:  

 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bicske Városi 

Óvoda 
80 220 70 370 

Egyesített Családsegítő 

és Gondozási Központ 

– Kapcsolat Központ 

Bölcsődei Szakmai 

Egység 

Négyszeri étkeztetés 370 

 

 

Bicske Városi Óvoda, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

Bölcsődei Szakmai Egység és a Bicske Városi Konyha dolgozói kedvezményes étkezés 

nyersanyag költsége 268 Ft.  

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A kettes mellékletben, az általános és középiskolai étkezés 

nyersanyagköltség megállapításáról szóló második határozati javaslattal, aki egyetért kérem 

jelezze. 5 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

41/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltségének 

megállapításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tekintetében: 

 

 

 



17 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Csokonai Vitéz 

Mihály Ált. 

Iskola 

85 245 80 410 

Felnőtt 

(vendég) 

étkezés rezsivel 

növelt összeg 

0 536 0 
536 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A hármas mellékletben a József Attila Általános Iskola és 

Szakiskola és a Székesfehérvári SZSZC Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és 

Szakgimnázium étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról szóló határozati javaslatot, 

aki támogatni tudja, kérem jelezze. 5 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 
42/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola és a SzSzC Fejér Megyei Vajda 

János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola és a SzSzC Fejér Megyei 

Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola és a SzSzC Fejér Megyei Vajda János 

Gimnáziuma és Szakgimnázuima tekintetében: 

 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

József Attila 

Általános 

Iskola 

85 245 80 410 

József Attila 

Szakiskola 

Iskola 

100 282 90 472 

Vajda János 

Gimnázium 
100 282 90 472 

Felnőtt 0 536 0 536 
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(vendég) 

étkezés rezsivel 

növelt összeg 

 

 

 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A négyes határozati javaslat, az Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ Kapcsolat – Központ Gondozási Központ Szakmai Egység étkezés 

nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslatot, aki támogatni tudja, kérem 

jelezze. 5 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

43/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat – Központ 

Gondozási Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat 

– Központ Gondozási Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltségének 

megállapításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő Gondozási 

Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés tekintetében a nyersanyagárakat az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat – Központ Gondozási 

Központ Szakmai egység tekintetében: 

 

 

Intézmény  Nyersanyagköltség Ft  (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Kapcsolat 

Központ 

szociális 

étkezés rezsivel 

növelt összeg 

0 552 0 
552 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Az ötödik határozati javaslatunk jön. Az intézményi étkezés térítési 

díjának megállapításához szükséges önköltségről szóló határozati javaslatot aki támogatni 

tudja, kérem jelezze. 5 igennel elfogadtuk.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

44/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Határozathozatal az intézményi étkezés térítési díjának megállapításához 

szükséges önköltségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja az intézményi étkezés térítési díjának megállapításához 

szükséges önköltségről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda tekintetében az 

étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége                 800 Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (csak ebéd) alkalmazott                 800 Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)                  1 055 Ft 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A hatodik határozati javaslat, az általános iskolai intézményi 

étkezés térítési díjának megállapításához szükséges önköltségről. Aki támogatni tudja, kérem 

jelezze. 5 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

45/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Határozathozatal az általános iskolai intézményi étkezés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a az általános iskolai intézményi étkezés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

és a Bicskei József Attila Általános Iskola tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 
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   Gyermek étkeztetés önköltsége                 906 Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)                  1 055 Ft 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A hetedik határozati javaslatunk a szakiskola intézményi étkezés 

térítési díjának megállapításához szükséges önköltségről, kérem aki támogatni tudja, az 

jelezze. 5 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

 

46/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Határozathozatal a szakiskola intézményi étkezés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a szakiskola intézményi étkezés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei József Attila Szakiskola és a 

SzSzC FM Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma tekintetében az étkeztetés 

önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége                 970 Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)                  1 055 Ft 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Nyolcadik határozati javaslatunk az Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ - Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális 

étkeztetés térítési díjának megállapításához szükséges önköltségéről. Aki támogatni tudja, 

kérem jelezze. Köszönöm. 5 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

47/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  
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Tárgy: Határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat 

Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat 

Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségéről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

   Szociális étkeztetés önköltsége                 1 055 Ft 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: És a rendelet ugyanígy. Aki az intézményi étkeztetés térítési 

díjainak megállapításáról szóló rendeletet el tudja fogadni, az kérem szépen jelezze.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

48/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról 

szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:  

 

                           Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (….) önkormányzati rendelete 

az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott óvodában, bölcsődében és az 

önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott általános iskolában, középiskolában, szakiskolában biztosított menzai 

ellátásra, továbbá az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 
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Bölcsődei Szakmai Egység étkezés térítési díj és a Gondozási Központ Szakmai Egység 

szociális étkeztetés térítési díjainak megállapítására.  

 

2.§ A gyermekétkeztetés bruttó intézményi térítési díja a nyersanyagköltség figyelembe 

vételével a következő: 

 Bicske Városi Óvodában és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 

– Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységében biztosított étkeztetés 

esetében fizetendő 

aa) tízórai térítési díja    100,- Ft 

ab) ebéd térítési díja        280,- Ft 

ac) uzsonna térítési díja         90,- Ft 

 A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában biztosított étkeztetés esetében 

fizetendő 

ba) tízórai térítési díja     110,- Ft  

bb) ebéd térítési díja    310,- Ft  

bc) uzsonna térítési díja                     100,- Ft.  

 A  Bicskei József Attila Általános Iskolában biztosított étkeztetés esetében 

fizetendő 

ca) tízórai térítési díja       110,- Ft  

cb) ebéd térítési díja     310,- Ft 

cc) uzsonna térítési díja  100,- Ft. 

 A  Bicskei József Attila Szakiskolában biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

da) tízórai térítési díja  125,- Ft 

db) ebéd térítési díja   360,- Ft 

dc) uzsonna térítési díja  115,- Ft.  

 

 A Vendég étkeztetés esetén fizetendő 

ebéd térítési díja teljes adagra 680,- Ft.  

fél adag esetén a teljes ár 70%-a 475,- Ft 

 

 Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

Gondozási Központ Szakmai Egységében étkeztetés esetén fizetendő 

ebéd térítési díja   700,-Ft. 

 

 Alkalmazottak kedvezményes étkeztetés esetében fizetendő 

ebéd térítési díja   340,-Ft. 

3. § (1) Ez a rendelet a 2. § a)-d) és f) pontok, valamint a 3. § (3) bekezdés kivételével 

2017.05.01. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

(2) A 2. § a)-d) és f) pontok, valamint a 3. § (3) bekezdés 2017.09.01. napján lépnek 

hatályba. 

 

  (3) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 20/2014. (VI.37.) önkormányzati 

rendelet. 
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 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017.  

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Akkor ez volt a kilencedik mellékletünk. Kérdezem Jegyző Urat, 

hogy a végére értünk-e? 

 

Fritz Gábor: Nincs több. 

 

4.) Napirendi pont 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésében a közszolgáltató által 2016. évre készített éves 

költségelszámolásról.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A negyedik napirendi pontunk következik, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben 

a közszolgáltató által 2016. évre készített éves költségelszámolásról szóló előterjesztés. Akkor 

Jegyző Úr, legyen szíves. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a 

közszolgáltatónak kötelező adatot szolgáltatnia a települési önkormányzatnak. A 

közszolgáltató, az Euromax 2000 Kft. ezt el is készítette. Az előterjesztés mellé csatoltuk. 

Egyébként, a közszolgáltató tájékoztatása alapján a szolgáltatást Bicskén se 2016-ban se 

2017. évben nem vették igénybe. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Igen, erre szoktunk rácsodálkozni. A határozati javaslatban akkor, 

tulajdonképpen csak elfogadjuk a beküldött költségelszámolást. Akkor kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, javaslat van-e? Kérem, aki a határozati javaslatot 

támogatni tudja, az jelezze. 5 igennel támogatta a bizottság. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

49/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  
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Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2016. évre készített éves 

költségelszámolásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2016. évre 

készített éves költségelszámolásról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, az Euromax 2005 Kft., mint közszolgáltató által elkészített 

2016. évre vonatkozó költségelszámolást elfogadja. 

 

5.) Napirendi pont 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgálatatásról szóló rendelet módosításáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Az ötös napirendi pont, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálatatásról szóló rendelet módosításáról szóló 

előterjesztés. Jegyző urat kérem, hogy ezzel kapcsolatosan ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm. A rendeletünk 2017. január 1-ig tartalmazta a díjat. Tehát 2017. 

január 1-től, 2017. december 31-ig is szükséges megállapítani. A közszolgáltató elküldte a 

díjkalkulációt, azonban ez a díjkalkuláció az előző beszámolón alapul. Tehát ez az önköltség, 

a közszolgáltató nyeresége nincs benne. Az igénybevevők felé ő ettől drágábban adja a 

szolgáltatását. Az előző bizottságnak az volt a véleménye, hogy a képviselő-testületi ülésre a 

közszolgáltató képviselője hozza az aláírt díjkalkulációt, amit a rendeletbe lehet foglalni. 

Köszönöm. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy csatlakozunk-e az előző 

bizottság javaslatához? Amennyiben igen, akkor kérem szépen támogassuk. Köszönöm 

szépen. 5 igennel támogattuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

50/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításával összefüggő díjkalkuláció elfogadásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításával összefüggő díjkalkuláció elfogadásával 

kapcsolatban úgy döntött, hogy bekéri írásban a közszolgáltatótól a 2017. március 29-i 

képviselő-testületi ülésre a módosított díjkalkulációját. 

 

6.) Napirendi pont 

A települési támogatásokról és egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV.30) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A hatodik napirendi pontunk a települési támogatásokról és egyéb 

szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Kérem a jegyző urat, hogy 

tájékoztasson bennünket. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. A doktor úr hiányolta, hogy a szociális rendelet módosítása 

nincs napirenden. Most napirenden van. A jogalkalmazói tapasztalat alapján került 

összeállításra ez a rendeletmódosítás. Tehát, 2015-óta már többször módosítottuk ezt a 

rendeletet a jogalkalmazók tapasztalatai szerint. Hogyha a bizottság igényt tart rá, akkor végig 

mehetünk szakaszonként, de a rendelet-tervezetben nagyvonalakban látható, hogy mi az, ami 

változik. Pontosítások, illetve néhány helyen szigorúbb szabályozás, szigorúbb ellenőrzés ami 

jellemezi ezt a rendeletmódosítást.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel 

kapcsolatosan van-e kérdés, javaslat? 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Nekem lennének kérdéseim. Továbbra is fenntartom, biztos emlékszik 

rá jegyző úr, hogy két évvel ezelőtt felvetettem, hogy a közgyógyellátás terhére írott 

gyógyszereknek a keretét módosítsuk akut részre és krónikus részre. Egyeztettem 

Polgármester Úrral is egy-két alkalommal ebben az ügyben. Ez a történet két évre nyúl vissza 

és semmi nem történt. Most sincs benne. 

 

Fritz Gábor: Ugye doktor úr az SZMSZ-ünk alapján a polgármester úrnak írásban kell ezt 

előterjeszteni. Ez megtörtént a rendeletmódosításra vonatkozóan? 

 

Dr. Bourgla Ossamah: A rendeletmódosítás a bizottsági ülésen, a bizottság javaslatára lett 

annak idején, az körülbelül olyan kétéves történet lehet, több is, nem emlékszem pontosan. és 

a polgármester úr egyeztetett is velem, hogy elmagyarázzam miről van szó. Mert eléggé nem 

egyértelmű. A régi közgyógyellátás, amikor még egységes szabályozás volt, akkor az állam, 

illetve az önkormányzat valamennyi összeget fizetett minden közgyógy ellátott után. Volt egy 

keret, amit mondjuk hatezer forintban maximáltak, ha a beteg állandó havi gyógyszereit 

akarta ebből kiváltani. Amellett volt egy másik keret, egy éves keret, ugyanezeknél a 

közgyógyoknál, most is létezik, az állam illetve nem a méltányossági közgyógynál, amikor 

ugyanaz a szerencsétlen ember, akinek nincs pénze krónikus gyógyszereit kiváltani, akkor 

sincs kiváltani ha jön egy tüdőgyulladás vagy egy hirtelen valamilyen gyógyszert kellett volna 

kiváltani, ennek volt egy akkut kerete, amit az állam biztosított a szegény embereknek. 
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Rendeletmódosítással azt elvették, maradt csak a krónikus esetekre lévő gyógyszerek. Az 

akkut keretre nincsen támogatása, ugyanannak a szegény embernek. Én azt javasoltam, hogy 

5 ezer forintba maximáljuk mindenkinek, nem mindenki használja ki van, aki csak kétezret 

használ ki, van, aki 3-4, van aki 5 ezer forint és mindenkinek legyen egy 10-12 ezer forintos 

éves kerete arra az eshetőségre, ha hirtelen kell valami, ha hirtelen kell lázcsillapító, 

fájdalomcsillapító, antibiotikum, vagy egyéb gyógyszerek. Ezt próbálom két éve kiharcolni, 

hogy az is kapja, aki méltányosságból, ugyan úgy a másik is megkapja, aki nem 

méltányosságból, hanem valami jogon jár neki.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Tessék alpolgármester asszony. 

 

Bálint Istvánné: Köszönöm szépen. Csak azért kértem szót, mert, hogy a segélyeket és a 

szociális támogatásokat az én hatáskörömbe, vagy elbírálását az én hatáskörömbe utalta 

polgármester úr és biztosíthatom afelől doktor urat, hogy soha senki nem maradt, ha akkut 

eset állt fenn és ha lehetőségei nem is biztos, hogy ezer százalékig belefértek abba a keretbe, 

amit a rendeletünk szabályoz, soha senkit nem hagytunk a betegségében magára, mindig 

biztosítottuk ezeket a lehetőségeket. Én értem, amit ön kér, hiszen ez arra lenne jó, hogy a 

biztonságot adjuk meg ezeknek az embereknek, hogy bármi ilyen jellegű dolog esetén. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Meg az orvosnak is.  

 

Bálint Istvánné: Ilyen jellegű dolog esetén akkor fordulhatnak nyugodtan az 

önkormányzathoz. Én azt tudom javasolni, hogy az előbbi felvetés mellé ezt is tegyük oda, ezt 

is vizsgáljuk meg. Én a doktor urat viszont arra kérem, hogy ha ilyen betege van és tudja, 

hogy ez a helyzet akkor nyugodtan bíztassa arra, hogy jöjjön be a szociális osztályra, adja be a 

kérelmét, esetleg, ha küld egy jelzést ön felém, hogy ki az a személy és mi a problémája. 

Tehát nem a betegségét szeretném tudni, csak, hogy miben kér segítséget, akkor mindenkire 

oda figyelek, de akkor még pluszba, plusz figyelmet fogok tudni fordítani erre a dologra. Jó?  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Köszönöm szépen, csak én azt gondoltam, hogy ez legyen benne ebbe 

a rendeletbe, hogy tudjon róla, neki amikor megkapja az értesítést hogy mi jár neki, hogy van 

neki egy ilyen kerete, hogyha beteg, akkor ne azért ne forduljon orvoshoz, mert úgysem tudja 

kiváltani a gyógyszereket, hanem tudjon róla, hogy a szegénységére való tekintettel ezt a 

gyógyszerkeretet, akik eddig segítették, ezután is fogják segíteni. Tehát van ilyen, hogy nem 

megyek, minek menjek, úgyse tudom kiváltani.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Emlékszem rá, és tudom, hogy annak idején volt egy vita e 

kérdésben, hogy csökkentenünk kellett volna a 6.000,- Ft-ot 5.000,- Ft-ra és ezzel igazán nem 

tudtunk egyetérteni, mert nem tudtuk, hogy hány ember veszi igénybe az ön által említett 

formáját és nem akartuk, hogy aki megkapta a 6-ot, azét csökkenteni 5-re.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Nem mindenki kapja meg ezt a 6-ot, minimális az a szám. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: De a lehetőség, itt a rendeletben erre. 
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Fritz Gábor: Ha jól értettem, doktor úr azt szeretné, hogy rendkívüli települési támogatás 

keretében nyíljon lehetőség erre a gyógyszertámogatásra? 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Gyógyszertámogatás keretében. 

 

Fritz Gábor: A rendszeres támogatásra fordítható keret egyik felét rendkívüli támogatásként 

szeretné kiosztani? 

 

Dr. Bourgla Ossamah: A közgyógyellátás, mint olyan így fogalmaz, hogy heveny keret és 

krónikus keret. Régebben is így volt. Nem rendkívüli, ő tudta, szegény ember nem tudja 

kiváltani a gyógyszert. Ő semmi másra nem kéri. Ebben az esetben csak gyógyszereire, csak 

gyógyszerre, semmi másra.  

 

Fritz Gábor: Rendkívüli települési támogatás, így fogalmaz a jogszabály, illetve a 

Kormányhivatal is kérte tőlünk, hogy azt a fogalomhasználatot preferáljuk, ami a 

jogszabályokban megtalálható. Ha jól értem doktor úr azt szeretné, hogy rendkívüli települési 

támogatás keretében rendkívüli gyógyszertámogatásra is nyíljon lehetőség. Ezzel az a 

probléma, amit mondott doktor úr, hogy erre is egy x keret lenne, hogy rendkívüli települési 

támogatásoknál nem lehet keretet szabni. Mert mi van akkor, ha kifogy az a keret? Az pont 

azért rendkívüli, mert ugye nem lehet senkit olyan élethelyzetbe hagyni, ezt nem lehet 

szabályozni. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Ez úgy van, úgy minősítik, úgy jönne a határozat, hogy mondjuk 

5.000,- Ft-os havi gyógyszerkerete van, plusz tizenvalahányezer forint éves kerete. Ennyi. Ezt 

nem kell neki külön kérnie minden alkalommal, hanem ugyanúgy, mint ahogy jár neki a 

krónikus gyógyszereire az összeg, ugyan úgy jár neki a heveny esetre és ő tudja, adott 

esetben. 

 

Fritz Gábor: De ha ezt kimeríti, akkor mit csinálunk? 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Hát… 

 

Fritz Gábor: Nem utasíthatunk el senkit ilyen esetben. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Hát legyen egy ilyen keret, nekem ez a kérésem. Ez benne van a 

közgyógyellátásba, nem én találtam ki. 

 

Bálint Istvánné: Ha nincs keret, akkor is megoldjuk. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Tulajdonképpen akkor nincs jelentősége ennek a kérdésnek most, 

mert azt gondolom, ha olyan eset van, akkor mindenféleképpen kap támogatást, a beteg. Jól 

értettem jegyző úr?  

 

Fritz Gábor: Igen. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: Nincs felső határ.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Ne kelljen külön kérni minden alkalommal. Ha tudja, hogy neki ez jár, 

akkor 2-3 alkalommal ki tudja használni. Ne kelljen külön kérvényt benyújtani.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Azt viszont nem lehet általánossá tenni. Azt be kell nyújtani.  

 

Bálint Istvánné: Kicsit matematikai egyenlet, azért, hogy vigyük le 5.000,- Ft-ra, de legyen 

egy 12 ezres keret, minden hónapban odaadjuk, tehát 6 ezer forintot adunk. Tehát akkor az a 

12 ezer forint, amit felhalmoznánk éves keretre, akkor 6 ezer forint nyilván abból kellene 

gazdálkodni. Értem én doktor úr felvetését, ez egy biztonságérzetet ad ezeknek az 

embereknek, akik nehezebb szociális helyzetben vannak, ha most elmondtam azt, hogy 

mindenkinek megadunk minden segítséget és támogatást akkor azt is el kell mondanom, hogy 

az együttműködés része viszont nem mindig oda-vissza működő.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Én egy optimális esetről beszélek. Mindenki együttműködik 

mindekivel. Alpolgármester asszony a betegek többsége 1000-1500-2000 forintos havi 

gyógyszerkerete van. Azt a 6.000,- Ft-ot nagyon kevesen tudják kihasználni. 

 

Bálint Istvánné: Havonta kap 6.000,- Ft-ot a beteg. Havonta megkapja és számlával kell 

elszámolni. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Igen, de abban az esetben, ha az ő gyógyszerkerete eléri a 6.000,- Ft-

ot. De általában az én betegeimnél nincsen ez a 6.000,- Ft. Ez a 6.000,- Ft nincs kifizetve 

minden hónapban mindenkinek. Ez a maximum. Nincs. A maximum 6 ezer, általában attól 

sokkal kevesebb. Nincs kihasználva a 6 ezer forint. Egyiknél sem. 

 

Bálint Istvánné: Akkor, ha viszont megkapja a 6 ezer forintot.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: De nem kapja meg.  

 

Bálint Istvánné: Ha megkapja, és azzal ő elszámol, és marad fenn pénz, akkor nem kérdés, az, 

hogy az akkut esetben tudunk biztosítani. Teljesen mindegy, hogy van-e erre a szoc. 

rendeletben félre téve határozatba, vagy döntés arról, hogy 12 ezer forintot erre a történetre 

félreteszünk, mert ahogy elmondtam az elején senki nem marad magára, ha problémája van. 

Azt is érzem, hogy Ön azt nehezményezi, hogy kérnie kell az embereknek, nem tudom. Azért 

azt gondolom, hogy ha az ember olyan helyzetbe van, azért valamit meg kell tennie azon 

felül, hogy elmegy az orvoshoz. Biztos nem kényelmes, meg kellemes kérni és az optimális 

eset is egyre inkább kevesebb, mint a nem.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Most már kezdi érteni. 

 

Bálint Istvánné: Értem én, hogy miről beszél. Én az első pillanattól értem, hogy a doktor úr 

miről beszél.  
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Dr. Bourgla Ossamah: A 6.000,- Ft-ot senki nem veszi igénybe. Van egy gyógyszerkerete, 

amit szed minden hónapban, azt benyújtja, és az alapján állapítják meg neki a 

gyógyszerkeretét, ami 2 ezer, 3 ezer, 4 ezer. Nincs mindenkinek 6 ezer forintos 

gyógyszerkerete.  

 

Bálint Istvánné: Szerintem zárjuk rövidre, szerdán a testületi ülésig ezt kitisztázzuk, és akkor 

idehozzuk doktor úrnak, hogy hogy van ez a történet. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Ez a maximum a 6 ezer forint, de nem veszik igénybe, ebből marad 

nyugodtan arra, hogy esetleg eseti jelleggel adnánk nekik.  

 

Bálint Istvánné: Akkor a pénz meg nála van. Akkor tegye félre akkut helyzetre azt a pénzt és 

majd év végén elszámol vele. Lehet ezt nagyon sokféleképpen. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Én abból indulnék ki, amit jegyző úr mond. Jegyző úr azt mondja, 

hogy ilyen rendkívüli élethelyzetbe, ha kér, akkor kap. De a keretet, nincs a 6 ezer forintos 

határ. Doktor úr, ha érti mit mondok. A gyógyszer ára lehet, hogy 6 ezer forint, amire neki 

szüksége van, de az önkormányzatnál nincs ennek felső határa. Nincs egy keret, amit egy 

ember kihasznál, vagy nem használ ki. Hanem amikor olyan élethelyzete van, és szüksége van 

neki rá, akkor megkapja azt az összeget, de kérnie kell. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Akkor ezt majd műsoron kívül elmondom. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Jó, akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy a rendeletmódosítással 

egyetértenek-e? Aki ezt támogatni tudja, kérem jelezze. 4 igen, 1 nem. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

51/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015 (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015 (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Gazdálkodási Bizottság 

2017. március 27-én megtartott soros, nyílt ülésén javasolt módosításával elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

______/2017. (____) önkormányzati rendelete 
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a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

e) rendszeres támogatások esetén, a kérelmező által lakott lakás vagy ház vonatkozásában a 

hulladékszállítási díj befizetését igazoló bizonylattal. 

 

2. § A Rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. § A települési támogatás, a települési gyermeknevelési támogatás és rendkívüli települési 

temetési támogatás kivételével, postai vagy banki átutalással kerül kifizetésre. A települési 

gyermeknevelési támogatás és a rendkívüli települési temetési támogatás minden esetben házi 

pénztárból kerül kifizetésre. A születési támogatás az ügyfél kérelmének megfelelően házi 

pénztárból való kifizetéssel vagy banki átutalással kerül kifizetésre. 

 

3. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) Nem jogosult települési ápolási támogatásra a kérelmező hozzátartozó az Szt. 42. § (1) 

bekezdésében meghatározott esetekben. A települési ápolási támogatásra való jogosultságot 

meg kell szüntetni az Szt. 42. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben. 

 

4. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A szociális hatáskört gyakorló szerv települési tüzelőanyag támogatást nyújt egy 

háztartásnak a hideg időjárás miatt szükséges tűzifa biztosításához, évente egy alkalommal 

legfeljebb 10 q tűzifa mennyiségben, kivéve ha az igénylő a fűtéshez települési 

lakásfenntartási támogatásban részesül vagy környezettanulmány alapján megállapításra 

került, hogy az igénylő nem rendelkezik fatüzelésre alkalmas berendezéssel. 

 

5. § A Rendelet 14. § (7) bekezdésében a „8. melléklete” szövegrész helyébe a „3. 

melléklete” szöveg lép. 

 

6. § A Rendelet 22. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki: 

(16) Települési lakásfenntartási támogatásra nem jogosult az önkormányzati bérlakás 60 

napot meghaladó bérleti díjtartozással rendelkező bérlője és a bérlő jogán az ingatlanban 

lakó személyek. 

 

7. § A Rendelet 22/A §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Jövedelemre tekintet nélkül a 30 literes gyűjtőedény közszolgáltatási díjának mértékéig 

hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatásra jogosult a 70. életévét betöltött és egyedül 

élő személy. Az egyedül élés tényét a szociális hatáskört gyakorló szerv 

környezettanulmánnyal ellenőrzi. 

 

8. § A Rendelet 22/A § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatás iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 
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9. § A Rendelet 22/A §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki: 

(4) A kérelem a jogosultság keletkezését követően nyújtható be, a támogatás a kérelem 

benyújtását követő negyedév első napjától állapítható meg. 

 

(5) A támogatás megszüntetésének időpontja a jogosultsági feltételek megszűnésének hónapját 

követő hónap első napja. A jogosultság megszűnik a jogosult halálával, valamint ha a 

támogatott már nem egyedül él. 

 

10. § Hatályát veszti a Rendelet 

a) 12. § (4) bekezdése 

b) 22/A. § (3) bekezdése 

 

11. § A Rendelet 1-9. melléklete helyébe az 1-9. melléklet lép. 

 

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

7. Napirend:  

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérem szépen jegyző urat tájékoztasson. 

 

Fritz Gábor: Erre a rendeletmódosításra azért van szükség, mert a hatályban lévő rendeletünk 

azt írja elő, hogy a földhasználati nyilvántartás adatai alapján küldjük ki a járulékfizetére 

kötelezetteknek a határozatot. Földhasználati nyilvántartás adatait a Földhivatal őrzi, illetve 

ők a nyilvántartás szerve. Sajnos belföldi jogsegélyben történő megkeresésünkre ők ezt nem 

adhatják ki, tekintettel arra, hogy mi nem vagyunk adatkezeléssel feljogosítva, így csak külön 

térítés ellenében valami nagyon horribilis ilyen 800 Ft/földhasználó áron adnák ki a 

nyilvántartásból adatokat. Azt a megoldást tartjuk kedvezőnek, hogy mint a helyi adók 

önbevallás alapján működne a dolog, a mezőőrős jogszabály azt írja elő, hogy a földhasználó 
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járulékfizetésre kötelezett, viszont akiről nekünk tudomásunk van, az a földtulajdonos. Ezért 

őt fogjuk nyilatkoztatni. Az ügyfél nyilatkozata bizonyítékként felhasználható, úgyhogy ez 

alapján készítettük el ezt a rendelet-tervezetet.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm és akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy át tudták-e 

nézni és meg tudták-e tekinteni ezt a mellékletet, ha igen, akkor van-e javaslat. Amennyiben 

támogatni tudják az 1. számú mellékletben az előterjesztést, a rendelet módosítását, kérem 

szépen jelezzék. 5 igennel támogatta a bizottság. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

52/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 

17/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak 

szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2017. (…) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata a mezei őrszolgálat létesítéséről szóló 17/2016. (VI.29.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A mezei őrszolgálat létesítéséről szóló 17/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. § (1) A mezőőri járulék megállapítása a földtulajdonos nyilatkozata alapján történik. 

(2) A járulékfizetési kötelezettség a használati jog, vagy a tulajdonjog bejegyzését követő év 

első napján keletkezik. 

(3) Amennyiben a járulékfizetési kötelezettség adataiban változás áll be, a földtulajdonos a 

változást követő év január 31. napjáig köteles a változást bejelenteni az 1. mellékletben 

meghatározott adattartalommal. 
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2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. § A járulékfizetésre kötelezett személy évente két egyenlő részletben fizeti meg a mezőőri 

járulékot március 15. és szeptember 15. határnappal. 

 

3. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki. 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

8. Napirend: 

A 6/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2017. évi 

igazgatási szünet határozatban történő elrendeléséről 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Én azt gondolom, hogy jegyző urat itt rövidítem, és akkor jelzem 

azt, hogy itt határozatban kell megfogalmazni ezeket az időpontokat, aki látta a napirendi 

pontok között, az gondolom értette, úgyhogy kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel 

kapcsolatban kérdés, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kérem szépen, aki támogatni tudja az 

jelezze. 5 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

53/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A 6/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2017. 

évi igazgatási szünet határozatban történő elrendeléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a 6/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
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helyezéséről szóló rendelet tervezetet és a 2017. évi igazgatási szünet határozatban történő 

elrendeléséről szóló határozati javaslatot, miszerint 

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

évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bicskei 

Polgármesteri Hivatalban: 

nyári időszakban: 2017. július 24. napjától 2017. július 28. napjával bezárólag és 

téli időszakban: 2017. december 21. napjától 2017. december 29. napjával bezárólag 

 

igazgatási szünetet rendel el. 

 

9. Napirend:  

Bicske Város településszerkezeti tervének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Jegyző úr, akkor ebben kérnénk szépen tájékoztasson. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Itt a kínai áruházról van szó. Nyílt titok, hogy a kínai 

áruháznak a környezetére a teljes egyeztetési eljárást lefolytattuk. Az állami főépítész 

hozzájárult. Elfogadhatónak tartotta azt a normaszöveget, de még a rendelet elfogadása előtt 

szükséges ennek a határozati a javaslatnak az elfogadása. Köszönöm.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, 

javaslat. Amennyiben nincs, akkor kérem szépen, aki támogatni tudja jelezze. Négy igennel és 

egy tartózkodással elfogadta a bizottság.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

54/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Bicske Város Településszerkezeti tervének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja Bicske Város Településszerkezeti tervének módosításáról 

szóló határozati javaslatot, miszerint 

A város hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatosan a Képviselő-

testület az egyeztetési eljárást maradéktalanul lezártnak nyilvánítja és az alábbi döntéseket 

hozza: 

 
1. A város hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal 

megállapított Településszerkezeti tervét a jelen határozat 2. mellékletét képező 
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tervlapon jelölt területre vonatkozóan, az ott ábrázolt tartalommal, valamint a 

határozat 1. mellékletét képező leírásnak megfelelően módosítja. 

 
 
2. Egyidejűleg a 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletét 

képező, a belterületet ábrázoló T-1 jelű településszerkezeti tervlap a jelen 

módosítással érintett területrészen hatályát veszti, helyébe a jelen határozat 2. 

mellékletét képező tervlap szerinti megállapítások lépnek. 
 
 
 
3. A tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Ezért a település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti biológiai 

aktivitásérték változása nem értékelendő. 
 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet a .../2017. (... ...) 

számú képviselő-testületi határozathoz  
 

 

 

Bicske Város Településszerkezeti terve módosításának leírása 
 

 
 
Bicske város 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal megállapított 

Településszerkezeti terve az alább megnevezett részterületre vonatkozóan, a részterület 

területfelhasználásának megváltozásával módosul. A módosítás során érvényre jutott a közigazgatási 

területre vonatkozóan a biológiai aktivitásérték fenntartásának követelménye. 
 

A részterületre vonatkozó módosuló területfelhasználást a ../2017. (... ...) számú Képviselő- testületi 

határozat állapítja meg, egyidejűleg hatálytalanítva a megelőző területfelhasználást. 
 

A módosítással érintett részterületre vonatkozóan a területfelhasználás az alábbiak szerint változik 

meg: 

 

Az 1581/1 hrsz-ú 674 m2 területű ingatlan beépített központi vegyes terület területfelhasználási 

egységből (Vk) beépítésre nem szánt zöldterület (Z) területfelhasználási egységbe kerül 

átsorolásra. 
 

A módosítással érintett részterületre vonatkozó településszerkezeti tervet a .../2017. (... ...) számú 

Képviselő-testületi határozat 2. melléklete tartalmazza. 
 

A Településszerkezeti terv jelen módosulása következményeként a város közigazgatási területén a 

beépített és további beépítésre szánt terület nagysága csökken 0,0674 hektárral. 
 

Mivel a tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, ezért a 

település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti biológiai aktivitásérték változását (mely ugyan 

növekszik) nem szükséges értékelni. 

 

 

 



36 

2. sz. melléklet a .../2017. (... ...) számú képviselő-testületi határozathoz
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10. Napirend: 

Bicske Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Jegyző úr. 
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Fritz Gábor: Az előzővel összefüggésben ez maga a rendeletmódosítás. Nagyon egyszerű a 

módosítás, mellékletet képező szabályozási tervlap fog módosulni, illetve a normaszövegbe 

az áruházra vonatkozó rész pedig hatályát fogja veszíteni. Köszönöm 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen, és akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy aki 

az előzővel összefüggésben akkor ezt a módosítást támogatni tudja.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Bocsánat, kérdésem lenne. Hol tart az ügy most? Ennek az áruháznak a 

lebontása, illetve az ezzel összefüggésben bármi. Tudunk valamit? Le lesz bontva, mielőtt 

módosítunk, sikerült megállapodni, 

 

Fritz Gábor: Első körben a jogi környezetet kell rendezni, ez van folyamatban, ennek az első 

lépése a Helyi Építési Szabályzat módosítása, tekintettel arra, hogy az övezeti besorolása 

változni fog. Utána lehet, amit a doktor úr említett további lépéseken gondolkodni.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Tehát akkor semmi nem történt a másik ügyben. 

 

Fritz Gábor: A tulajdonostársak megkeresése megtörtént, a tulajdonostársak közül valaki 

jelezte, hogy a tulajdonjogát szeretné eladni, valaki nem reagált, van, aki nemleges választ 

adott, tehát megtörténtek a megkeresések. Történt lépés ez ügyben is. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Köszönöm.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy akkor a határozati javaslatot, aki 

támogatni tudja, az kérem szépen jelezze. 4 igennel, 1 tartózkodással a bizottság támogatta. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

55/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Bicske Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2009. (VII.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága Bicske Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2009. (VII.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2017. (....) önkormányzati rendelete 
 

Bicske Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes települési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 40. § (1) bekezdése szerinti, az 

állami főépítészi hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el: 

1. § Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII.27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) T-4g jelű belterületi szabályozási tervlap 

mellékletének a 1581/1 hrsz.-ú ingatlanra és környezetére vonatkozó szabályozás az 1. 

melléklet szerint módosul. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

3 § Hatályát veszti a HÉSZ 14. § (4) bekezdésében az 

„Áruház (hrsz: 1581/1) 

- A telek beépítése tovább nem növelhető. 

- Az épület átépíthető, magastető ráépítése megengedett.” 

szövegrész. 

 

 

Pálffy Károly       Fritz Gábor 

polgármester          jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                        

 

11. Napirend 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A következő napirend a polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapításáról szóló, kicsit gyorsítok. Hogyha a bizottság tagjai már 

szerintem nem először találkoznak ezzel, most már itt pontosított összegeket látunk. Azt 
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gondolom, hogy a változás ebben ki is merül, ha jól láttuk. A jogszabály szerinti összeg 

került. 

 

Fritz Gábor: Illetve egy pontosítás, hogy az alakuló ülésen hozott, polgármester úr 

illetményéről szóló döntését vissza kell vonni a testületnek. Az illetményt törvény állapítja 

meg.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Jó, kérdezem a bizottság tagjait, hogy aki egy döntés, egy határozat 

ugye? 

 

Fritz Gábor: Igen. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Ez egy törvény, ettől eltérni nem lehet? 

 

Fritz Gábor: Nincs mérlegelési joga a testületnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Köszönöm. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Így van. Akkor viszont kérdezem a bizottság tagjait, aki a határozati 

javaslattal egyetért, az kérem jelezze. 5 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

56/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete  

1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2), (4) 

és (6) bekezdése, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 

és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) – (3) bekezdése 

alapján 2017. január 1. napi hatállyal a polgármester illetményét 698.000,-Ft-ban állapítja 

meg.  

 

2. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) 

bekezdése alapján 2017. január 1. napi hatállyal a polgármester költségtérítését 104.700,- Ft-

ban állapítja meg. 
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3. A polgármester illetményéről és költségtérítésének megállapításáról szóló 542/2014. 

(X.21.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

4. A megállapított összeg fedezetét a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi 

juttatások terhére biztosítja. 

 

12. Napirend:  

A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Hasonló a 12-es pontunk, a főállású alpolgármester illetményének 

és költségtérítésének megállapításáról szóló szintén itt is pontosítás. Úgyhogy, aki áttekintette, 

ha esetleg kérdés, javaslat van ezzel kapcsolatosan, amennyiben nincs, kérem szépen aki a 

határozati javaslatot támogatni tudja, kérem jelezze. 5 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

57/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete  

1. 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, azaz 628.200,-Ft összegben állapítja meg. 

2. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) 

bekezdése alapján a főállású alpolgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától a 

mindenkori főállású alpolgármesteri illetmény 15%-ában, azaz 94.200,-Ft összegben állapítja 

meg. 

3. A főállású alpolgármester illetményéről és költségtérítésének megállapításáról szóló 

543/2014. (X. 21.) számú, valamint a 12/2017. (I. 25.) számú határozatait hatályon kívül 

helyezi. 

4. A megállapított összeg fedezetét a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi 

juttatások terhére biztosítja. 
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13. Napirend: 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Szeretettel üdvözlöm a Zöld Bicske vezetőjét, a Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről szóló előterjesztésnél, jegyző úr ezzel 

kapcsolatosan kérem a 13-as napirendi pontról tájékoztassa a bizottságot. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm. Ez az előterjesztés már járt a bizottság, illetve a képviselő-testület 

előtt más formában, akkor a Zöld Bicske üzletrészét önkormányzatoknak kívánta a testület 

értékesíteni. Itt viszont egy másfajta jogi személy a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás lenne a szerződő fél, ennek praktikus okai is vannak, a Duna-

Vértes Társulásban számos önkormányzat található, tehát egy jogi személlyel kell megkötni a 

szerződést, viszont a kft-nek az illetékességi területe ezáltal a társulásban szereplő 

önkormányzatok illetékességi területével tud nőni. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, 

javaslat?  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Nekem van. A múltkori önkormányzatoknak az igénye az, hogy ez le 

lett fújva? Nem lett véghez víve?  

 

Teszár Tamás: Nincs lefújva. Akkor a javaslat az volt, hogy inhouse szerződések kötése 

érdekében ne kelljen közbeszerzési eljárást lefolytatni, a Kbtv.-nek élve azzal a lehetőségével, 

hogy amennyiben ajánlatkérőktől származik a bevétel, a cég bevételének minimum 80 %-a,  

és az ajánlattevőben nincs magántőke, és az ajánlattevők együttesen meghatározó szerepet 

játszanak a döntéshoztalban, az ügyvezető kinevezésében, akkor a közbeszerzési törvény 

lehetővé teszi, hogy szerződést kössenek közbeszerzés eljárás nélkül. Akkor úgy nézett ki, 

hogy ezzel a 18 településsel ezt meg kell tennünk, illetve még néhány településsel, akiknek a 

hulladékát mi kezeljük ez a szentendrei térség és a szigetszentmiklósi térség. Mostanra 

viszont változott a helyzet, a Duna-Vértes Társulás 79 település 420 ezer lakossal, ennek a 

területén egyetlen egy közszolgáltató lesz elvileg április 1-től, ami azt jelenti, hogy 141 

közszolgáltatóból 21 marad talpon az országban április 1-től. Egyetlen térség van tudtommal, 

ahol ez még nem dőlt el, hogy ki lesz a közszolgáltató, ez a Duna-Vértes Társulási térség, itt a 

tatabányai cég és a Zöld Bicske jöhet szóba. Ahhoz, hogy felkészüljön erre a Zöld Bicske, 

hogy ezt a szerepet vigye 420 ezer lakos közszolgáltatója legyen szemben a jelenlegi 100 

ezerrel, ahhoz kellene az, hogy ezt a lehetőséget megteremtse, hogy a társulás egy minimális 

üzletrészt vásárolhasson és akkor a Társulás, mint ajánlatkérő közszolgáltatási szerződést 

köthet a 79 település nevében a Zöld Bicskével, mint potenciális közszolgáltatóval. Ezért a 

régi testületi döntések, amelyeket meghoztak a települések nagyrészt, talán kettő döntött úgy, 

hogy nem kíván üzletrészt vásárolni, ezek a döntések megszülettek, de ennek nyomán nem 

köttetett üzlet. Üzletrész adásvétel nem köttetett, köttethető, csak most már teljesen más az 

irányvonal azóta. Ez az új irány van.  
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Dr. Bourgla Ossamah: Azt nem tudni, hogy hogy állunk? Vagy tudni lehet, hogy Tatabánya, 

vagy Bicske?  

 

Teszár Tamás: Nem tudok nyilatkozni, a tárgyalások folynak, de ez magasabb szintű 

döntéseket is igényel. Ha 21 cég maradhat, akkor abból egy az FKF, marad 19 megye, tehát 

nagyjából megyénként 1 cég. Megyényi területenként egy cégről van szó. A Zöld Bicske 

területe érinti Komárom-Esztergom megyét, Pest megyét és Fejér megyét. Egy akkora 

területről van szó, egy megyényi 420 ezer lakos, 500 ezer lakos, de három megye területén 

van. Ugyan ez vonatkozik a Vértes Vidékére is, ha ő a befutó, hogy melyik a befutó, ez 

hamarosan eldől. Heteken belül.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Ha nem a Zöld Bicske a befutó?  

 

Teszár Tamás: Akkor, a Zöld Bicske alvállalkozóként a gyűjtés-szállításban tud részt venni. 

Akkor teljesen hátrébb vonul. Nem lesz kapcsolatban az Állami Koordináló és Vagyonkezelő 

Zrt-vel, nem fog elszámolni a közszolgáltatási díjról, hanem egy fővállalkozó 

alvállalkozójaként részfeladatokat fog ellátni. Tehát a kapacitásra akkor is szükség van, abban 

a felállásban, akkor egyszerűen a gyűjtőautókat kiküldjük, behozzuk a hulladékot ahova 

mondják és havonta kiszámlázzuk ennek a díját, amibe ez került nekünk. Nincs közünk a 

lakossághoz, nem kell ügyfélszolgálatot üzemeltetnünk, nem kell elszámolnunk az NHKV 

Zrt. felé, egész egyszerűen a fővállalkozó közszolgáltatóval kell elismertetnünk a 

szerződésben vállalt díj jogosságát. Ennyiről fog szólni. Ez a két szerep van, 120-nak ez a 

szerep jut, 21-nek a nagy szerep jut. Nagyon nagy területen, nagyon sok ügyfélszolgálat van a 

térségben. A bicskei ügyfélszolgálattal szemben egészen biztos Szentendrén, Esztergomban, 

Tatabányán, Komáromban, Bicskén, Biatorbágyon, tehát 6-8 helyen kell ügyfélszolgálatot 

üzemeltetni. Légyegében lényegesen más feladatról van szó akkor. Amihez fel kell nőnünk. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Vagy nem. 

 

Teszár Tamás: Vagy nem. Ez nem csak rajtunk múlik. Odáig jutottunk, hogy számolnak 

velünk, mint potenciális jelölttel. A többi térségben ez megoldódott ott azért volt olyan 

domináns szolgáltató, akinél a többi tudomásul vette, hogy alvállalkozóként fog a 

továbbiakban dolgozni. Nem volt két egyforma összemérhetően nagy cég, mint ami itt van. 

Ezért problémásabb, mint a többi.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyéb kérdés? 

 

Komlós Kolos: Én azt szeretném kérdezni, hogy ha összejön ez a munka, akkor milyen 

géppark növekedéssel lehet számolni körülbelül, mert egy irgalmatlan nagy területet kell 

lefedni. 

 

Teszár Tamás: Akkor beszélek egy kicsit. 420 ezer lakos van a társulásban, de 420 ezer 

lakosnak nincs annyi hulladéka, amennyi a bicskei és a tatabányai válogatót meg tudná tölteni 

válogatásra való hulladékkal. Annyira nincs, hogy 140 ezer tonna éves kapacitás van a két 

helyszínen és csak 85 ezer tonna hulladék van. Ahhoz, hogy az állam és az Unió ne 
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finanszírozzon egy fölösleges kapacitást a környékben, ehhez el kell jutni odáig, hogy az 

egyik az a Duna-Vértes Társulási hulladékot fogja feldolgozni, feltehetően a tatabányai, teljes 

egészében a 70 ezer tonnát megkapja a társulás 79 településéről. Marad még 15 ezer tonna, ez 

a 15 ezer tonna mellé kell még 55 ezer tonnát találni. A 15 ezer tonna az egy akkora szám, 

ami megmarad Bicskére a 70 ezres kapacitással szemben, hogy nekünk összesen 21 ezer 

tonnánk van évente. Majdnem ¾ évi hulladékunk, ami összesen jut ide még és ehhez képest 

55 ezer tonnát kell még találni. Hogy ezt az 55 ezer tonnát hol találják meg a rendszerben, az 

nem rajtunk múlik, hanem lesz majd olyan elemei is később a továbblépésnek, hogy a 

bicskeibe ne csak a társulásról származó kerülhessen be, hanem társuláson kívülről is. Ennek 

is meg kell teremteni a feltételeit, nem beszélve arról, hogy úgy tűnik, hogy a szentendrei 

térséget, a Duna- kanyart azt kiengedik a társulásból, mert nagyon közel van nekik a Megyeri 

hídon a HUHA az Észak-Pesti Hulladékégető, a rákospalotai és a döntés afelé tendál, hogy azt 

a hulladékot még kiengedik a társulásból a szentendreiek 15 ezer tonnáját, akkor már csak 70 

ezer marad. A bicskei az üresen marad, gyakorlatilag egyáltalán nincs hulladék a társulás 

területéről, ezzel szembe viszont épülne Dél-Budapesten az FKF-nek egy átrakó állomása, és 

a dél-budapesti területek hulladékai is Bicskére jönne. Meg még más hulladékok is. Olyan 

nagy mozgás van ebben a dologban, és olyan különböző verziók merülnek fel lobbi érdekek, 

politikai mozgások, hogy nehéz azt mondani, hogy így lesz vagy úgy lesz, de heteken belül ez 

tisztázódni fog. Utolsóként az országban mondom még egyszer. A többinél ez már kialakult.  

 

Komlós Kolos: Köszönöm szépen.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Egyéb kérdés? Akkor kérdezem a bizottság – köszönöm szépen- 

tagjait, aki a javaslatot támogatni tudja, kérem jelezze. 5 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

58/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. üzletrésze értékesítésének jóváhagyásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Zöld Bicske Nonprofit Kft. üzletrésze értékesítésének 

jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

 

1. úgy dönt, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft-ben fennálló, összesen 54.000.000,- Ft, 

azaz Ötvennégymillió forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrészét felosztja 1 db 

100.000,- Ft névértékű üzletrészre, valamint 1 db 53.900.000,- Ft névértékű 

üzletrészre, majd az üzletrész felosztását követően vétel jogcímén, 5 éves határozott 
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idejű visszavásárlási jog alapítása mellett átruházza 100.000,- Ft névértékű üzletrészét 

a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra,  

 

Az Alapító és a Társaság az őket megillető elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni, a 

Társaság hozzájárul az üzletrész adásvételi szerződés megkötéséhez. 

 

Az üzletrész adásvételi szerződések megkötésének eredményeképpen Bicske Város 

Önkormányzata 53.900.000,- Ft névértékhez igazodó, míg a Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 100.000,- Ft névértékhez igazodó üzletrész 

tulajdonosa lesz.  

 

2. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az üzletrész adásvételi szerződés aláírását 

követően a változásokat a Társaság tagjegyzékén vezesse át és keresse meg az 

illetékes cégbíróságot a Cégjegyzéken történő átvezetése érdekében. 

 

3. felhatalmazza Bicske Város Polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező 

üzletrész adásvételi szerződés, és a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe 

foglalt létesítő okiratának aláírására.  

 

4. meghatalmazza dr. Petrik Péter ügyvédet (1012 Budapest, Attila út 119. V/4.) az 

alapítói határozat(ok)ban elhatározott változásoknak egységes szerkezetű létesítő 

okiratba foglalására és a cégbíróságnál történő átvezetés során a Társaság 

képviseletére. 

 

Teszár Tamás: Köszönöm szépen, akkor én megyek dolgozni.  

 

18 óra 04 perckor Teszár Tamás távozott. 

 

14. Napirend:  

A Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalának helyiségbiztosításáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Jegyző úr egy kis tájékoztatást kérnénk. 

 

Fritz Gábor: Korábban még a KLIK Bicskei Tankerülete működött a Kossuth tér 14. szám 

alatti ingatlanban. 2 db 63 nm-es irodahelyiséget foglaltak el. 2017. január 1-től változtak a 

dolgok és ugye Székesfehérvári Tankerülethez kerültünk és felszabadult ez a két 

irodahelyiség. A Járási Hivatal jelezte, hogy az ő feladatellátásukhoz szükség van erre a két 

darab irodahelyiségre. A határozati javaslat arról szól, hogy helyiséghasználatot biztosítunk a 

Járási Hivatalnak erre a két darab 63 nm-es irodahelyiségre, a szerződést megkötjük velük. 

Köszönöm. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen, kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel 

kapcsolatosan kérdés, amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot támogatni tudja, kérem az 

jelezze. 5 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

59/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalának 

helyiségbiztosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalának 

helyiségbiztosításáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a tulajdonát képező bicskei 1602/2 hrsz-ú ingatlanban (Bicske, Kossuth tér 14.) lévő 2 

db, összesen 63 m
2
 alapterületű iroda helyiséget és a 12 m

2
 alapterületű közlekedőt a 

Bicskei Járási Hivatal feladatellátásának céljára– a Járási Hivatal épületben történő 

feladatellátásának idejéig – ingyenesen a Fejér Megyei Kormányhivatal használatába 

adja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a mellékelt– használati és üzemeltetési – megállapodás-

módosítások aláírására. 

 

 

15. Napirend:  

A Kézai utca és a Petőfi tér felújításáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérem jegyző urat ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: 2016-ban pályázatot nyújtottunk be a Kézai Simon és a Petőfi tér burkolatának a 

felújítására. Szerencsére ez a pályázat nyert, a pályázaton 50 % önerő mellett közel 25 millió 

forint összeget nyertünk és a pályázati célok megvalósításához szükséges tenderterveket el 

kell készíteni, amelyre vonatkozóan több ajánlatot is bekértünk a beszerzési szabályzatnak 

megfelelően, azonban a több árajánlatból két tervező jelezte, hogy ő a felkérést nem vállalja 

és két tervező pedig az előterjesztés mellékletét képező árajánlatot adta.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A nyertest a határozati javaslat tartalmazza majd. A Gazdasági 

Bizottság véleményét kérjük szépen.  

 

Fritz Gábor: Ők a Regia Plan Kft-vel javasolják megkötni a szerződést, tekintettel arra, hogy 

ők az olcsóbbak.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel 

kapcsolatosan vélemény nincs, akkor a határozati javaslatnak megfelelően ezzel a 

kiegészítéssel élve, aki támogatni tudja, kérem jelezze.  
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Dr. Bourgla Ossamah: Bocsánat, az, hogy későn adta be az nem gond? Vagy legalább is azt 

olvastam.  

 

Fritz Gábor: Nem vállalta. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Vagy van, aki később adta be az árajánlatot, mint a megjelölt időpont, 

valahol azt olvastam. 

 

Fritz Gábor: A vállalási határidőt nem tudja, majd két hónap múlva lehet, hogy vállalná, de 

nekünk most kell. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: A nyertes később adta be és utána elnézést kért, én úgy olvastam. 

Lehet, hogy rosszul olvastam?  

 

Csonka István: Az nem a nyertes volt. 

 

Fritz Gábor: Melyik sorra gondol? 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Az utolsóra. 

 

Csonka István: Ő az, aki külföldön tartózkodott és nem is tudja vállalni.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Nem a nyertes, a vesztes. Akkor bocsánat, rosszul értettem. A Fábián 

Róbert, aki azt a 900 ezer forintos árajánlatot adta, ő adta be később ezek szerint.  

 

Fritz Gábor: Fábián Róbert a kollégánk.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Az önkormányzati munkatárs.  

 

Fritz Gábor: Egyébként a honlapunkon is szerepelt, ki volt írva a fő oldalra ez az ajánlatkérés. 

Szívesen vártuk mindenkitől az ajánlatokat, de sajnálatos módon nem érkezett. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A kettőből a Regia- Plan Kft. ajánlatát javasoljuk a határoztba, aki 

támogatni tudja, kérem jelezze. 5 igennel elfogadtuk.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

60/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  
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Tárgy: A Kézai utca és a Petőfi tér felújításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a Kézai utca és a Petőfi tér felújításáról szóló határozati javaslatot a Gazdálkodási 

Bizottság 2017. március 27-én megtartott soros, nyílt ülésén tett kiegészítésével elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kézai utca és a Petőfi tér burkolat-

felújításához szükséges tendertervek elkészítésével megbízza a Regia Plan Mérnökiroda 

Szolgáltató Kft-t 1.205.000,-Ft+ÁFA vállalási áron. 

 

A burkolat-felújítási munkák elvégzésének érdekében felhatalmazza a szerződött 

közbeszerzési szakértőt a szükséges eljárás megindítására, valamint felhatalmazza a 

polgármestert a tenderterv elkészítése és a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

16. Napirend: 

A Bicskei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Ezzel kapcsolatosan jegyző úr kiegészítését kérjük szépen.  

 

Fritz Gábor: Köszönöm. Ez oroszlánrészben alpolgármester asszonynak köszönhető, 

kollégáknak a tehermentesítése érdekében szerdai napokon - kifejezetten itt a szociális irodára 

gondolunk - annyira hatalmas az ügyfélforgalom, hogy a kollégák gyakorlatilag az egész 

napos ügyfélfogadást nem bírják. Az SZMSZ-ben a délelőtti ügyfélfogadás lehetőségét azt 

kizártuk, illetve örömteli hír, hogy a Bicskei Önkormányzati Rendészet felállt, gyakorlatilag 

most két mezőőrrel üzemelnek. Őket is az SZMSZ-be a műszaki irodához szeretnénk csatolni, 

illetve erre tesz javaslatot az előterjesztés.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel 

kapcsolatosan kérdés, javaslat? 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Reggel nem lesz ügyfélfogadás?  

 

Fritz Gábor: Hétfő, szerda, péntek marad, viszont szerdán nem 8-12-ig és 13-18-ig, hanem 13-

18-ig.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Tehát módosul.  

 

Bálint Istvánné: Csak pontosítani, nem azt nem bírják, hogy ügyfelezniük kell, hanem az 

ügyfelezés mellett rengeteg a kérelem és ugye ezeket valamikor fel kell dolgozni, hogy minél 
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előbb tudjunk segíteni a hozzánk segítségért fordulóknak. És így a kettő együtt nagyon sok, 

habár most van egy új kolléganőnk, aki valószínű be fog tudni segíteni ezen a területen is és 

kicsit ezzel a rugalmasságát az irodában való ügymenetnek. Nagyon jól dolgoznak a lányok, 

nagyon hatékonyak, de rendkívül sok a teher rajtuk. Oda kell figyelnünk arra is, hogy a 

kollégáinkat is egy kicsit megóvjuk attól, hogy belerokkanjanak ebbe a rendkívüli nehéz és 

ugye tudjuk, hogy ez nem egy könnyű terület. Próbálunk nekik is így segíteni, de úgy hogy a 

lakosság se érzékeljen ebből semmit. Szerintem abszolút működőképes lesz ez a dolog. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Akkor csak a szerdai nap délelőttje módosul? 

 

Bálint Istvánné: Igen. Délután 13 órától 18 óráig lehet jönni. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: A többi napon ugyan úgy van? 

 

Bálint Istvánné: Minden marad, csak a szerda délelőtt változik. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Köszönöm. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. Akkor, aki a határozati javaslatot támogatni 

tudja, kérem jelezze. 5 igennel elfogadtuk. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

61/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A Bicskei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának 

felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicskei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

szabályzatának felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Bicskei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatát jelen határozat 

melléklete szerint 2017. április 01. napján történő hatálybalépéssel jóváhagyja, 

 

2. a 280/2015. (IX.30.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott korábbi Szervezeti 

és Működési szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
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17. Napirend:  

Testvérvárosi bizottság létrehozásáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Itt jegyző úr segítségét kérem. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Városunk kiváló testvérvárosi kapcsolatban van a 

németországi Altshausennel, az erdélyi Tusnádfürdő és Réty településekkel, valamint a 

kárpátaljai Csap várossal. A települések között létrejött megállapodások alapján elég sok 

program zajlik és ezeknek a programoknak a lebonyolítása, megszervezése akkora időt és 

energiaráfordítást igényel, hogy szükséges egy ilyen testvérvárosi bizottság felállítása. A 

testvérvárosi bizottság tagjaira tettünk javaslatot a határozati javaslatban élén alpolgármester 

asszonnyal. Aki ezt az egész dolgot viszi. Köszönöm. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönjük szépen. Akkor gondolom mindenkivel egyeztetett 

névsort látunk, kérdezem a bizottság tagjait, akinek ezzel kapcsolatosan kérdése vagy 

javaslata van, tegye fel. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az jelezze. 5 igennel 

elfogadtuk.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

62/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Testvérvárosi bizottság létrehozásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Testvérvárosi bizottság létrehozásáról szóló határozati 

javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. Testvérvárosi bizottság létrehozását határozza el. 

2. A testvérvárosi bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:  

 Bálint Istvánné alpolgármester asszony 

 Benedek Eszter Bicskei Polgármesteri Hivatal 

 Szécsi Ervinné Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  

 Lanczendorferné Kósa Katalin Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

 Iványi Ferenc Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 

 Czeikmaiszter Renáta Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 

 

 

18. Napirend: 
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Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. február hónapban elvégzett 

munkálatokról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A mellékletet át tudta tekinteni a bizottság, akinek ezzel 

kapcsolatosan kérdése, javaslata van. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Nincs, csak szavazni akartam.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Aki támogatni tudja, el tudja fogadni a beszámolót az jelezze. Öt 

igennel elfogadtuk, köszönöm.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

63/2017. (III. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. február hónapban elvégzett 

munkálatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. február hónapban elvégzett 

munkálatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

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

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A bejelentések következnek. Akinek esetleg van közügyet érintő 

vagy egyéb bejelentése, amennyiben nem, akkor köszönöm szépen a részvételt. 18 óra 14 

perckor bezárom a mai ülést.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Komlós Kolos 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


