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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. május 29-én 1700 órakor 

 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila tag 

 
 

Az ülésen távollévő tag:  

Dr. Bourgla Ossamah tag 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Bálint Istvánné, alpolgármester 

Fritz Gábor, jegyző 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgatója 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a bizottsági ülésen 

megjelenteket. Alpolgármester asszonyt, jegyző urat, a bizottsági tagokat illetve a kedves 

vendégeinket és akkor egy jó hírrel szolgálok, hogy akkor az első pontban beemeljük a Zöld 

Bicske anyagot, illetve a második pontban a Kapcsolat központit, jó, hogy akkor a 

vendégeinknek is egy kicsit kedvezzünk. Hát itt megbeszéltük, hogy a Bicske-Csabdi-Mány 

lesz akkor az utolsó anyagunk. Jó? A bejelentések elé kerülne. És akkor kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy a napirendi pontokkal egyetért-e. Aki igen, az kérem, jelezze.  Akkor négy igennel 

egyetértettünk.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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89/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A 2017. május 29-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

2017. május 29-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat 

Központ alapító okiratának módosításáról  

           Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A 2016. évi zárszámadás megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos megállapodásról  

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) A bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A Bicske Építő Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton 

való részvételről  

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódóan műfüves pálya 

építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról  
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Előterjesztő: polgármester 

 

13.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt TOP-1.1.2-

16 jelű pályázaton való részvételről  

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. április hónapban elvégzett 

munkálatokról  

Előterjesztő: polgármester 

 

15.) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámlójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

16.) Bejelentések 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkérem Komlós Kolost, hogy a jegyzőkönyvet hitelesítse, aki a 

hitelesítő személyével egyetért, kérem jelezze. Négy igennel elfogadtuk.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

90/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A 2017. május 29-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv- hitelesítőjének megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Komlós Kolost megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

1.) Napirend:  

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: És akkor kérem szépen jegyző urat, hogy akkor a Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról mondjon pár szót.  
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Fritz Gábor: Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokat az önkormányzat 

képviselő-testülete ellenőrzi. A gazdasági társaságoknak beszámolási kötelezettsége van a 

tulajdonos önkormányzat felé. A Zöld Bicske Nkft. elkészítette a 2016. évi beszámolóját, 

felügyelőbizottságuk megtárgyalta és ez annyira friss dolog, hogy a felügyelőbizottsági ülés a 

mai napon zajlott, felügyelőbizottsági ülésről pótanyagként kapták meg a bizottsági tagok a 

jegyzőkönyvet. A felügyelőbizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. A könyvvizsgálói 

jelentés is megérkezett, a könyvvizsgáló is elfogadásra javasolta a beszámolót. Köszönöm.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. Mivel körünkben tartózkodik a vezető úr, tehát 

igazgató úr, kérdezem, hogy van-e a beszámolóhoz esetleg kiegészítés, vagy bármi 

megjegyzése.  

 

Teszár Tamás: Köszönöm szépen a szót. Bármennyi van és ugyanakkor nem is fontos a 

beszámoló elfogadásához nem feltétlen kell tudni, de megragadom az alkalmat, ha egy pici idő 

van rá, hogy picit áttekintsem a cég tavalyi évét. Március 31-ig három bevételből, jellemzően 

3 fő bevételből gazdálkodtunk a közszolgáltatási díj bevételből, amit az ingatlanhasználóknak 

kiszámláztunk, a szelektíven gyűjtött hulladék válogatásából kikerült haszonanyag 

értékesítéséből és az ehhez kapott állami támogatásból. Ez március 31-e után már mind a három 

bevételi forrás az állami céghez került, és a szolgáltatás ellátásáért mi egy szolgáltatási díjat 

kapunk, amit egy NFM rendelet szerint képlettel számolnak ki. Ilyen körülmények között is 

106 millió forinttal, közel 10 %-kal nőtt a bevételünk az előző évihez képest. Ami fontos 

viszont, hogy van egy 73 millió forintos adózott veszteség, ami hogyha megnézzük azt, hogy 

miből tevődik össze, hogy mivel indokolható, akkor részben volt egy 40 millió forinttal 

magasabb bérköltségünk, mint az előző évben. Ez egyrészt az a plusz műszak, amiről 

beszéltünk már a szelektív hulladékválogatónak a plusz műszakja, ami talán egy 2 hónapon 

keresztül üzemelt, és az OHKT, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben 

előírt havi egyszeri zöld hulladék elszállítási kötelezettség minden településre, ez annyira 

jelentősen több, mint ami eddig volt, hogy volt olyan település, ahol egy évben csak egyszer 

kellett, most pedig 8-szor kell elszállítani. Ezeket viszont már csak szombatra tudtuk betenni, 

amikor 100 %-os bérpótlékkal lehet a munkavállalókat bizonyos keretek között munkára bírni 

a törvény szerint. Itt jelentkezett egy 40 milliós plusz bérköltség, nagyon fontos tétel egy 47 

millió forintos értékcsökkenés, a jelentős eszközállománnyal bíró cégeknek az egyik hátulütője, 

hogy az értékcsökkenés egy jelentős tényező. Egy közszolgáltatónál bármelyik ilyen 

alulfinanszírozott vagy határon finanszírozott ez pláne érzékeny kérdés, és van egy értékvesztés 

a 37 millió, az a leírási kulcs szerinti értékvesztés, a nem véglegesen behajthatatlannak ítélt, de 

mégis régi és kockázatos kintlévőségeknek a leírása. Ezek bőven fedezik a 70 milliós 

veszteséget. Amiről fontos beszélni a cég szempontjából, a tulajdonos szempontjából az az, 

hogy az 54 millió forintos jegyzett tőkének a felét, ha eléri a saját tőke, a fele alá csökken a 

saját tőke, akkor ezt rendezni kell, tőkerendezést kell végrehajtani. Ez itt most éppen nem 

történt még meg, 28,8 millió az pont meghaladja a felét. De ugyanakkor nagyon fontos 

megjegyezni, hogy a könyvvizsgáló azt mondta, hogy ilyen alacsony jegyzett tőke mellett, amit 

az alapító betett a társaságba, ilyen alacsony jegyzett tőke mellett ekkora forgalmat nem lehet 

megvalósítani egyébként normális gazdasági körülmények között, ez egy ilyen nagyon 

alacsonyan finanszírozott, alulfinanszírozott, alultőkésített cég. De egyelőre ezzel nincs teendő, 

remélhetőleg a megnövekedő közszolgáltatási terület, ami most jó hír, hogy 2,5 szeresére nő 

nagyjából az eddiginek, hogy az mikor kezdődik azt nem tudjuk, de nagyjából idén valamikor 

ez megnő, onnantól más a fix költségeink alacsonyabbak lesznek, a bevételeink viszont 

megnőnek, feltehetően ez elkerülhető jövőre is, de ígéretet nem tudnék rá tenni, mert ez nem 

csak rajtunk múlik. Hát talán körülbelül ennyi ami fontos, van egy 9.942 forintnyi eltérés a 

források és az eszközök között, az 1,1 milliárdos árbevétel mellett ezt meg kell keresnünk, erre 

kaptam a könyvvizsgálótól egy vezetői jelentést, amiben azt mondta, hogy ezt jövőre meg kell 
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találnunk. De ha most ezt elkezdtük volna keresni, akkor lehet, hogy egy hónap múlva sem lett 

volna beszámolónk emiatt a 9.942 forint miatt, ami ki tudja, hogy mi, majd ki fog derülni. 

Gyakorlatilag más nincs, még egy dolgot jegyzett meg itt a felügyelőbizottsági ülésen, hogy 

nem tehettünk róla, hogy nem tudjuk a testület elé terjeszteni időben az anyagokat Sopronban 

volt éppen a múlt héten, ott is a soproni közszolgáltatónak is pénteken volt felügyelőbizottsági 

ülése, tehát gyakorlatilag mindenki így jár ebben az üzletágban mostanában. A bevételeink talán 

május közepére tisztázódtak a tavalyi évre számított bevételek, úgyhogy nem volt könnyű 

megcsinálni, de szerencsére időben itt van. Köszönöm szépen.  

 

Komlós Kolos: Nekem volna egy kérdésem. Talán igazgató úr te mondtad, hogy valószínű, 

hogy meg fog szűnni ez a műanyag válogatás itt Bicskén is, talán át fog helyeződni Tatabányára, 

vagy valami ilyesmit mondtál. Ez most hol áll ez a munkafolyamat, történet most?  

 

Teszár Tamás: Ez ott áll, hogy a társulás a Duna- Vértes Társulás a 79 település társulásával a 

beruházásával megvalósult válogatóműben kellene kezelni minden, a társulás tagtelepüléséből 

származó hulladékot. Ennek megvolt a próba üzeme, sőt most már hónapok óta üzemel. Mi 

ezzel a plusz műszakkal sem tudtuk a válogatást elvégezni, amiről itt egy pár hónapja 

beszéltünk, úgyhogy azok a kollégák felmondtak és elmentek, most már csak egy műszak van, 

ez az egy műszak sem bír el ezzel a mennyiséggel, ami a mi területünkről jön be, egyébként is 

oda kell beszállítani, nagyon komoly mennyiséget 230 tonna ilyen válogatatlan szelektív 

hulladékot már átszállítottunk hozzájuk, hogy ők válogassák. De így is egyre több van az 

udvaron, ez az egy műszak nem bírja megcsinálni, nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa, volt arról 

szó, hogy ott esetleg majd egy felújítás után bővül is a dolog, ugyanakkor miniszterelnök úr 

ígéretet tett a megyei jogú városok közül – Érden - pont az az ígéret, hogy ott egy nagy 

szelektívválogató csarnok épül hamarosan. Elképzelhető, hogy ebben az integrációs 

folyamatban, hogy a 140 közszolgáltató cégből most ebben a körben már csak 22 maradt, ebben 

további összevonások 8-10 lesz a cél. Elképzelhető, hogy az érdi kapacitására épül majd a 

feldolgozás, hogy annak a tervezésénél majd figyelembe veszik a teljes térségnek a hulladék 

mennyiségét, nem tudjuk. Leginkább nem rajtunk múlik.  

 

Komlós Kolos: Köszönöm szépen.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezem a jegyző urat, hogy a gazdálkodási bizottság tárgyalta-

e? 

 

Fritz Gábor: Igen, a gazdálkodási bizottság is tárgyalta és támogatta változatlan formában a 

határozati javaslatot.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Igen, és volt esetleg olyan kérdés, felmerült-e olyan, amit 

bizottságunk is meghallana? Meghallgatna.  

 

Fritz Gábor: Határozati javaslatot nem érintette.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e esetleg 

kérdés, vélemény?  

 

Komlós Kolos: Köszönöm nincs.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Jó, akkor köszönjük szépen és akkor kérdezem a bizottság tagjait, 

aki el tudja fogadni igazgató úrnak a kiegészítésével a határozati javaslatot az kérem jelezze. 

Négy igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

91/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról szóló határozati 

javaslatot, miszerint 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016 évi 

beszámolóját 838 179 eFt mérleg főösszeggel és -73 265 eFt (veszteséggel) adózott 

eredménnyel elfogadja. 

 

 

Teszár Tamás: Köszönöm szépen. Akkor én elmegyek, viszontlátásra, sziasztok.  

 

17 óra 24 perckor Teszár Tamás elment. 

 

 

2. Napirend:  

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat 

Központ alapító okiratának módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A második pontba emeltük be az Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosítását. 

Akkor üdvözölöm vezető asszonyt, és kérdezem, hogy van-e esetleg ezzel kapcsolatosan 

valami, amit hozzátenne. Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, mert megszavaztuk ugye 

az előző alkalommal, hogy a Bodmér és Mány csatlakozása miatt kell alapító okiratot 

módosítani. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan, ezzel az előterjesztéssel 

kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény, javaslat? Amennyiben nincs, aki támogatni tudja, 

köszönöm szépen.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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92/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

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

okiratának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ 

alapító okiratának módosításáról szóló rendelet- tervezetet, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

alapító okirat módosítását a határozat 1. számú mellékletében szereplő 

formanyomtatvány szerinti tartalommal. 

 

2) felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 

 

3) felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ Alapító Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér 

Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetése érdekében küldje meg. 

 

4) felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

 

Fritz Gábor: Két határozati javaslat van. Van ugye a módosító és az egységes szerkezetbe 

foglalt. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Akkor még egyszer első volt akkor a módosító, és akkor a második 

kérem a bizottság tagjait, hogy aki az új alapító egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

támogatni tudja az kérem szintén jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

93/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

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

szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ 

egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

egységes szerkezetű Alapító Okiratát a határozat 1. számú mellékletében szereplő 

formanyomtatvány szerinti tartalommal; 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratát – az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg; 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Akkor négy igennel elfogadtuk, akkor köszönjük szépen.  

 

Szabó Ágnes: Köszönöm szépen, további jó munkát, sziasztok.  

 

17.26 perckor Szabó Ágnes távozott. 

 

 

3. Napirend:  

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Innen jön a normál menetrend, a harmadik napirendi ponttal, Bicske 

Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés. Kérem 

szépen jegyző urat, hogy pár gondolatot mondjon.  

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Az első három napirend, illetve a meghívó szerinti három 

napirendi pont logikailag összekapcsolódik. Tehát a 2016. évi költségvetés módosításával 

kezdenénk. Gyakorlatilag a képviselő-testület döntéseinek a rendeletbe való átvezetése az, amit 

az előterjesztés tartalmaz. Köszönöm. 

 

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

megjegyzés, kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, úgy kérdezem, hogy aki támogatni tudja a 

határozati javaslatot, az kérem most jelezze. Négy igennel elfogadta bizottságunk.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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94/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

szóló rendelet- tervezetet, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

 

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1 .§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2016. évi költségvetésének  

1. kiadási főösszegét  3 251 501 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  3 251 501 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

1. Költségvetési bevételek összege:   2 702 272 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   2 898 351 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:          196 079 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege      549 229 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                 353 150 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                   535 786 ezer forint 

7. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg. 

 

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

2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

intézmények költségvetése nélkül számított költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 793 547   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 793 547 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi 

költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 352 944   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 352 944 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 103 685   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 103 685   ezer forintban 

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 

utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 74 322   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 74 322   ezer forintban 

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 172 197   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 172 197   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 56 643   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 56 643   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 29 473   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 29 473   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 

2016. évi költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 277 927   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 277 927   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 183 923   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 183 923   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 206 840   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 206 840   ezer forintban 

 

 

 

 

    

állapítja meg.” 

 

 

3. § A Rendelet 1 – 35 melléklete helyébe az 1 – 35. melléklet lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017.  

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

A melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

4. Napirend:  

A 2016. évi zárszámadás megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A negyedik napirendi pontunk a 2016. évi zárszámadás 

megalkotásáról szóló előterjesztés. Itt is kérem jegyző urat.  

 

Fritz Gábor: Köszönöm. A 2016. évi zárszámadás gyakorlatilag a 2016. évi költségvetés 

végrehajtásáról szól. Kolléganő elkészítette a rendelet tervezetet, ezt tartalmazza az 

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

zárszámadással kapcsolatosan észrevétel, javaslat? Amennyiben nem, úgy kérdezem, hogy aki 

támogatni tudja a határozati javaslatot az jelezze. Négy igennel elfogadtuk.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

95/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016. évi zárszámadás megalkotásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a 2016. évi zárszámadás megalkotásáról szóló rendelet- tervezetet, 

miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (….) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a mellékletekkel együtt – az abban 

foglaltaknak megfelelően 

 

 

(1)    3 131 121 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből 

  

              a) 2 581 892 eFt költségvetési bevétellel 

              b)    549 229  eFt finanszírozási bevétellel 

 

(2)    2 349 355 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből 

            a) 1 996 205 eFt költségvetési kiadással 

                            b)    353 150 eFt finanszírozási kiadással 

             hagyja jóvá. 
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2.§ (1) A Képviselő-testület az Bicske Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

2016. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

  

a) kiadási főösszegét 1 075 435   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 2 885 319 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesített 

bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 295 514   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 307 400 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(3) A Képviselő-testület Bicske Városi Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi 

és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 98 050   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 108 346   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(4) A Képviselő-testület Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 68 020   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 68 020   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(5) A Képviselő-testület Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 158 829   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 158 829   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) A Képviselő-testület Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési 

Központ Szakmai Egység 2016. évi  költségvetésének teljesített bevételi és kiadási 

főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 56 643   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 56 643   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(7) A Képviselő-testület Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár -  Könyvtár 

Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 
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a) kiadási főösszegét 77 091   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 80 119   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(8) A Képviselő-testület Bicskei Gazdasági Szervezet 2016. évi költségvetésének teljesített 

bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 218 125   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 240 862   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(9) A Képviselő-testület Bicske Városi Konyha 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi 

és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 178 674   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 183 199   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) A Képviselő-testület Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 179 617    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 186 423    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

 

 

 3. §  

 

       (1) A Képviselő-testület összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, bevételeit 

előirányzat – csoportonként a 13. mellékletben, kiadásait előirányzat - csoportonként a 14. 

mellékletben határozza meg. 

(2) A Képviselő-testület az intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 

2.-10. mellékletben, az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 

a 11. mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét 

közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben határozza meg. 

a) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények 

bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 15.-17. mellékletben 

határozza meg. 

b) A Képviselő-testület a Bicskei Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak 

kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését az 18. mellékletben határozza 

meg. 

c) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati 

funkcióként előirányzatát és azok teljesítését a 19.-23 mellékletben határozza meg. 
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d) A Képviselő-testület az Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak 

teljesítését a 24. számú mellékletben határozza meg. 

e) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak 

teljesítését a 25. mellékletben határozza meg. 

f) A Képviselő-testület az Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak 

teljesítését a 26. mellékletben határozza meg. 

 

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és 

támogatásértékű kiadások előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 27. 

mellékletben határozza meg. 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak 

előirányzatait és teljesítését feladatonként a 28. és 29. mellékletben határozza meg. 

(5) A Képviselő-testület az önkormányzati tartalékok alakulását a 30. mellékletben 

határozza meg. 

 

4. §  A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek 2016. december 31-i állapot 

szerinti bemutatását a 31. mellékletben határozza meg. 

 

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetés 

kiadásának tételeit a 32. mellékletben határozza meg. 

 

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2016 – 2019. közötti időszakról szóló 

kimutatását a 33. mellékletben határozza meg. 

 

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatás adatait a 34. mellékletben 

határozza meg. 

 

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait 

a 35. mellékletben határozza meg. 

 

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét a 36. mellékletben 

határozza meg. 

 

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 37. mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összesített eredménykimutatását a 38. 

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összesített maradvány-kimutatását a 39. 

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási tervet a 40. 

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi auditált Költségvetési Beszámolóját 

jóváhagyja. 

 

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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 (2)  A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. 

(II.10.) számú önkormányzati rendelet.  

 

 

  

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017.  

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

A melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

5. Napirend: 

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Az 5-ös napirendi pontunk következik, Bicske Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló, itt is kérem jegyző urat.  

 

Fritz Gábor: Értelemszerűen a 2017. évi költségvetés módosításában a 2017-es KT 

határozatoknak az átvezetéséről van szó. Amelyik képviselő-testületi döntés kihatott a 

költségvetési rendeletre, azt befoglaltuk a rendelet tervezetbe.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan van-e 

esetleg kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, úgy kérem szépen, hogy jelezzük. Határozati 

javaslattal négyen egyetértettünk.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

96/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

szóló rendelet- tervezetet, miszerint 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

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

 

2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2017. évi költségvetésének  

3. kiadási főösszegét  2 781 903 ezer forintban 

4. bevételi főösszegét  2 781 903 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

8. Költségvetési bevételek összege:   2 000 137 ezer forint 

9. Költségvetési kiadások összege:   2 768 460 ezer forint 

10. Költségvetési hiány összege:          768 323 ezer forint 

11. finanszírozási bevételek összege      781 766 ezer forint 

12. finanszírozási kiadások összege                   13 443 ezer forint 

13. belső finanszírozási összege                                    781 766 ezer forint 

14. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-31. számú melléklete határozza meg. 

 

2. § (1) A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 194 791   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 194 791 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 392 406   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 392 406 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 117 037   ezer forintban 
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b) bevételi főösszegét 117 037   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 80 180   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 80 180   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 181 726   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 181 726   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 61 714   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 61 714   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 28 665   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 28 665   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 

2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 345 109   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 345 109   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi 

költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 188 223   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 188 223   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 192 052   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 192 052   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

3. § A Rendelet 1 – 35 melléklete helyébe e rendelet 1 – 31. melléklete lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017.  

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

A melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6. Napirend:  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A hatos pont, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló napirendünk 

következik. Itt egy újrázás van, de akkor átadom a szót a jegyző úrnak.  

 

Fritz Gábor: Köszönöm. Igen, ez az előterjesztés járt már a bizottság, illetve a képviselő-

testület előtt. Itt sajnos tévesen, a közszolgáltató az önköltség számítását küldte meg nekünk, 

azóta küldte a módosított díjkalkulációt, javasoljuk, hogy ez kerüljön bele a rendeletbe. 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatást igénybe vevők ugye ezt az összeget, ezt a nettó 1.770,- Ft-

ot fizetik. Köszönöm. 

 

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

kapcsolatosan van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, szavazzunk. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
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A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

97/2017. (V. 29.) 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 módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet- tervezetet, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének    

 ….. /2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 

 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„12. § (1) A közszolgáltatás díja kéttényezős díj, amely az alapdíjból (nettó 1.100,- Ft) és az 

ürítés díjából (nettó 670,- Ft) áll és teljes összege nettó 1.770,- Ft szippantott köbméterenként 

a 2017. január 2. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra.” 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

polgármester jegyző 
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Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. ……………… 

                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                                              jegyző 

 

 

Csonka István: Bocsánat, a határozaton túl szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban valamit. 

Hogy mennyi százalékos arányban vannak azok, akiket érint ez egyátalán?  

 

Fritz Gábor: Nulla fő. 

 

Csonka István: Nulla fő. Ok. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Azt hiszem az elmúlt alkalommal talán egyet vagy talán egy volt, 

már az sincs, valami ilyen jött. Köszönöm szépen, akkor a négy igennel ezt mi elfogadtuk.  

 

7. Napirend 

Köztemető fenntartásával kapcsolatos megállapodás 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Akkor a hetes pont következik, a köztemető fenntartásával 

kapcsolatos megállapodásról szóló előterjesztés. Kérem szépen jegyző urat, hogy ezzel 

kapcsolatosan tájékoztasson. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. A köztemető fenntartása az kötelező önkormányzati feladat. 

Bicske város önkormányzata két egyházzal kötött megállapodás alapján, a református és a 

római katolikus egyházzal kötött megállapodás alapján tartja fenn ezeket a temetőket, illetve 

ezt a kötelező önkormányzati feladatot ő általuk láttatja el. A szerződések lejártak, ugye 

határozott időre voltak megkötve és szükséges ezeket újra kötni. A két egyházi vezető 

polgármester úrnál személyesen járt és polgármester úrral folytatott egyeztetés alapján 

készítettük el a szerződés tervezetet. Ami itt érdekes változás az előző szerződéshez képest, az 

az összeg 2.700.000,- Ft, eddig a szerződésben az szerepelt, hogy a költségvetési rendeletben 

szerepelő összeg, de nem lehet kevesebb, csak több mint az előző évi, akkor ezt itt 

konkretizáltuk, 2.700.000 Ft, illetve ami még belekerült, hogy az inflációs ráta mértékével ez 

az összeg automatikusan minden évben változik. Így emiatt nincs szükség a szerződés állandó 

módosítására. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. És mielőtt megkérdezem, a bizottságot én 

megkérdezem jegyző urat, hogy volt-e itt a gazdálkodási bizottságon javaslat?  

 

Fritz Gábor: A határozati javaslatot nem érintette a bizottság véleménye, azonban elnök úr 

megjegyezte, hogy a református temetőnek a területe jóval nagyobb, mint a katolikus temetőé. 

Aránytalannak tartja a díj eloszlását a két fenntartó között.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Igen, az alapterület nagyságában valóban, majdnem kétszer akkora 

a református temető, de viszont a sírok száma bocsánat, hogy ezt most így nevezem, a 
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lakosságarányos számban viszont fordított az arány. Tehát én azt gondolom, hogy e tekintetben 

viszont a katolikus temető tekintetében valahol ez kompenzálódik én azt gondolom, hogy itt, 

ha jól emlékszem itt 2,5 ha a katolikus temető nagysága, és 4,5 valahogy így emlékszem a 

reformátusra. Tehát azt gondolom, hogy viszont a katolikus temető olyan sűrű sajnos, hogy ott 

még a rendrakás is nehezebb. Én viszont abban kérem a jegyző úr segítségét, hogy felmerült 

már többször, hogy régebben itt a hulladéktárolók kapcsán, hogy rendezetlen, vagyis időnként 

szemetes, illetve gazos a temető. Nem a reformátusra gondolunk, ott aránylag karbantartott, 

pont emiatt a szellősebb elrendeződés miatt is, viszont itt a katolikus temető olykor, hogy 

mondjam egy kicsit rendetlen, hogy ezzel kapcsolatosan van-e mivel ugye a fenntartásban az 

önkormányzat anyagilag is hozzájárul, hogy van-e erre ráhatásunk, bármi jellegű megjegyzés, 

vagy van-e módunk, hogy ezt esetleg figyelemmel kísérjük, vagy jelezzük.  

 

Fritz Gábor: A szerződésben lehet rögzíteni, azonban pl. a fűnyírás gyakorisága, az olyan 

szintű részletszabályozás, hogy nem biztos, hogy érdemes. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Én nem biztos, hogy ilyenre gondolnék, azt nagyon nehéz 

meghatározni, tehát hogy hány centi a fű, vagy mikor mennyi, hanem arra gondoltam, hogy 

esetleg havi rendszerességgel esetleg valaki ezt figyelemmel kísérné és jelezné?  

 

Fritz Gábor: Az megoldható.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Mert az mindig egyszerűbb talán, mintha ilyen kategorikusan 

valamit leírunk és azt nem biztos, hogy belehet tartani, de ha akár fényképpel vagy bármilyen 

dokumentációval a szolgáltató felé, mert gondolom, hogy ott is egy szolgáltató látja el a temető 

rendbetételét. Tehát akkor affelé lehetne jelezni, hogy ott esetleg probléma van, ezt azért a 

sírhely használók illetve a hozzátartozók gyakran jelzik, hogy gazos, vagy esetleg szemetes a 

hulladéktároló környéke.  

 

Fritz Gábor: Jó, tehát akkor ezt bizottsági véleményként fogalmazzák meg? 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezem a bizottságot, hogy javasoljuk-e? Parancsolj István. 

 

Csonka István: Csak egy kérdés. Egy szolgáltató végzi mind a két felekezetnek? 

 

Fritz Gábor: Szerződéses viszonyban a két egyházzal vagyunk. 

 

Csonka István: Ki végzi a szolgáltatást? 

 

Fritz Gábor: Nyilvánvaló, hogy ahol a halottas ház van, ott nyilvánvalóan elkerülhetetlen egy 

olyan szolgáltatót bevonni, akinek erre a közegészségügyi engedélyei megvannak. Azonban a 

fűnyírás és társai ahhoz nem kell speciális végzettség, képesítés.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Bocsánat, ha mondhatom. Úgy tudom, hogy a katolikus egyház a 

BGSZ-szel kötött szerződést, és ha jól hallottuk vagy sejtem, a református egyház nem, tehát 

ott valami más szolgáltató lehet. Lehet, hogy a temetkező? 

 

Komlós Kolos: Lehet, hogy a saját embereivel csináltatja. Őket lehet a leggyakrabban látni.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Minthogyha, én is úgy emlékszem. 

 

Komlós Kolos: Szerintem a saját embereivel csináltatják meg ezeket a munkálatokat.  
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Iványi Ferenc Tivadarné: A temetési vállalkozó. 

 

Komlós Kolos: Szerintem igen. Ők nyírják a füvet, szedik a szemetet össze.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Tehát különböző szolgáltatók vannak így akkor Isti. Tehát nem 

azonos a szolgáltató. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a javasolt módosítással egyetértenek-

e, esetleg akár dokumentálni vagy jelezni ezt?  

 

Fritz Gábor: Tehát a polgármesteri hivatal erre a célra egy köztisztviselőt bízzon meg, illetve 

a jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója jelöljön ki és akkor minden hónapban készüljön 

erről egy jelentés, fényképfelvétel vagy milyen formában? 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Igen.  

 

Komlós Kolos: Ezzel kapcsolatban szeretnék egy picit beszélni. Azt tudnunk kéne szerintem 

először, hogy a hulladékelszállításnak a gyakorisága hogy néz ki. Mert lehet, hogy te kijelölsz 

rá egy embert kimegy és pont akkor irgalmatlan nagy szemétkupac van. Közben egy nap múlva 

meg eltakarítanak mindent.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: De hát az is jelzés akkor Koli, mert akkor az a jelzés, hogy 

gyakrabban kell szállítani. Tehát az is jelzés, ha az nem fér bele a hulladékgyűjtőbe. 

 

Komlós Kolos: Az anyagi keretbe bele fér-e, hogy most csak mondok egy számot, hogy ne 

háromszor legyen elszállítva, elszállíttatva úgymond az a zöld hulladék, ami keletkezik a temető 

területén, vagy legyen ahogy Marcsi is mondja 4-szer, 5-ször vagy akárhányszor.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Nyilván, de azt gondolom, hogy akkor is kulturált körülményeket 

kell biztosítani, mert gondolom mindannyian ti is tudjátok, hogy annál szomorúbb és sanyarúbb 

látvány nincs, amikor a halottaink gazban, szemétben vannak.  

 

Komlós Kolos: Jogos az észrevétel. Természetesen.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Az méltatlan, tehát akkor is, hogyha többe kerül, akkor is az legyen 

megfelelően rendben tartva. 

 

Komlós Kolos: Persze, jogos.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Parancsolj. 

 

Bálint Istvánné: A napirendhez tartozik, csak ilyen félig meddig magánemberként jegyzem 

meg, én azt gondolom, hogyha a temetőink nem töltetnének be köztemetői szerepet, mert lenne 

az önkormányzatnak egy köztemetője, önkormányzati temető, ahol ezeket a temetkezéseket le 

tudnánk bonyolítani, azt gondlom. hogy bicskei lakosként vagy katolikus vagy református 

vallású emberként joggal várja el az ember, akár van önkormányzati támogatás, akár nincs, 

hogy ott rend legyen. Más kérdés, hogy mindemelett az önkormányzat köztemető vagy saját 

temetője híján él ezzel a lehetőséggel, hogy katolikus és református, hogyha viszont ezt a 

támogatást megadjuk. Én azt gondolom, hogy joggal várhatjuk el, hogyha financiálisan 

hozzájárulunk ehhez a feladathoz, hogy ez egy kicsit rendezettebb legyen, mert tényleg így van, 

ahogy Marcsi mondja, nem kifejezetten jó érzés az embernek hetente úgy bemenni a temetőbe, 

hogy ott rendetlenséget és koszt tapasztal. Mondjuk azt nem tudom, hogy a szemetelők vagy 

nem tudom kinek a javára vagy éppen nem javára lehet mondani, hogy most már elöl nem 
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kifejezetten mindig szemétkupac fogad az ajtóban bennünket, hiszen lenn lett létesítve egy 

lerakat, na most ott, amit a múltkor találtam az több volt, mint felháborító. Tehát az, akik két 

sorral fölöttünk kivágták éppen a tujákat a sírok körül, vagy a sír körül -egy ilyen kettős sír 

körül - és minden oda lett lepakolva. Én azt gondolom, hogy az a temetőhöz tartozik és az a 

temetőnek vagy az egyháznak a dolga lenne ezt megfelelő módon kezelni. Pontosan ezzel a 

havi ellenőrzéssel azt fogjuk tudni elérni, hogy az egyház is egy kicsit hathatósabban viselje 

ennek a területnek a kontrollálását. Köszönöm.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Ahogy olvastam, bocsánat csak csatlakoznék, tehát ha ott a temető 

rendjében benne van az, hogy csak a fenntartó, az egyház hozzájárulásával lehet bármit kivágni, 

tehát akkor viszont valahol ez talán lehet, hogy nem is tudják, hogy ki mit csinál, csak ugye 

megteszik. És azt gondolom, hogy ott igen, kicsit talán oda kellene figyelni.  

 

Csonka István: Maximálisan egyetértek a felvetésekkel. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Akkor ezt be tudjuk emelni és akkor utána szavaznánk a 

kiegészítéssel, akkor ezt kérdezem a bizottság tagjait, hogy aki ezt támogatni tudja kérem 

jelezze. Köszönöm. Akkor itt egy havi ellenőrzéssel. 

 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

98/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Köztemető fenntartásával kapcsolatos megállapodásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a köztemető fenntartásával kapcsolatos megállapodásról szóló határozati 

javaslatot a következő kiegészítéssel, az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

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

bekezdés 2. pontjában és Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és 

a temetkezésről szóló 21/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a 

köztemető fenntartása érdekében a Bicskei Római Katolikus Plébánia és a Bicskei Református 

Egyházközség képviselőivel az önkormányzati kötelező feladat ellátása érdekében kötendő öt 

év határozott időtartamra 2017. május 1-jétől 2021.december 31-ig, a határozat melléklete 

szerinti megállapodás tervezet aláírására. 

 

Javasolja a katolikus temető belső területe tisztántartásának, rendezettségének havonta történő 

ellenőrzését. 
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8. Napirend:  

A bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezéséről szóló 

előterjesztés. Kérem jegyző urat ismertesse.  

 

Fritz Gábor: Ugye a katolikus temető kerítésének a felújításával nem várt problémák is 

adódtak. Tehát a telekhatárt, az ingatlan- nyilvántartásban szereplő jogi telekhatárt nem lehetett 

megtartani. Számos sírhely kihantolásával, elmozdításával lehetett volna ehhez ragaszkodni. 

Azonban az olyan szintű adminisztrációs és egyéb terheket rótt volna az önkormányzatra, hogy 

attól eltekintettünk. Így viszont szükséges a telekhatár- rendezés. Tehát a határozati javaslat 

arra tesz javaslatot, hogy a jelenlegi telekhatárt fogadjuk el a jogi telekhatárnak. Tekintettel 

arra, hogy a katolikus egyházközség cserébe ingyenes vagyonátruházásként a parkolót az 

önkormányzat számára átadta. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. Magamnak írtam ide, hogy milyen 

területnagyságról beszélünk? Mert lehet, hogy én voltam figyelmetlen, azt látom, hogy itt 30 

centi az, amit itt az úton átadtunk a katolikus egyháznak, de ott ez a kialakított parkolóterület 

amit kaptunk? Ugye ezt én nem látom az előterjesztésben. Az tudható?  

 

Fritz Gábor: Pontosan akkor tudjuk megmondani, amikor elkészül a rajz. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Elkészül a rajz?  

 

Fritz Gábor: Így van, erre szolgál ez a 300.000,- Ft keretösszeg.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Igen, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy tudják-

e támogatni az előterjesztést? Négy igennel elfogadtuk. Köszönöm!  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

99/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezéséről szóló határozati 

javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. támogatja a bicskei katolikus temető telekhatárainak rendezését az új kerítések jogi 

határként történő használatával, egyúttal köszönetét fejezi ki a Bicskei Római Katolikus 

Egyházközség felé az ingyenes vagyonátruházásért, 

2. a telekhatár-rendezés költségeinek viselését vállalja, a 2017. évi költségvetés dologi 

kiadásainak terhére bruttó 300.000,-Ft keretösszeget biztosít rá, 

felhatalmazza a polgármestert a telekhatár- rendezés munkarészeinek megrendelésére, a vázrajz 

alapján az adásvételi szerződés aláírására. 

 

 

9. Napirend:  

A Bicske Építő Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A 10-es számú előterjesztésünk a Bicske Építő Kft. 2016-os évi 

beszámolójának elfogadásáról szól. Kérném akkor jegyző urat ismertesse.  

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Hasonló dolgokat tudok elmondani, mint a Zöld Bicske Kft-

nél, ugyan úgy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Ugyan úgy beszámolási 

kötelezettsége van a képviselő-testület felé. A kft. elkészítette a 2016. évi beszámolóját, a 

pénzügyi és költségvetési irodánk megvizsgálta, rendben találta. Kérjük a határozati javaslat 

elfogadását. Köszönöm.  

 

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

kapcsolódóan bármi, amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot támogatni tudja, kérem 

jelezze, négy igennel támogattuk.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

100/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Építő Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 

határozati javaslatot, miszerint 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Bicske Építő Kft. 2016. évi beszámolóját 178 245 eFt mérlegfőösszeggel és 1 487 eFt 

adózott eredménnyel elfogadja. 
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10. Napirend:  

TOP-5.3.1-16 a helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: 11-es számú előterjesztésünk a TOP-5.3.1-16 a helyi identitás és 

kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való részvételről szóló előterjesztés a következő, és 

kérem jegyző urat, hogy ismertesse.  

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. A megjelent pályázati felhívásnak a főbb részleteit a kolléga 

az előterjesztésbe beapplikálta, látható, hogy nagyon-nagyon tartalomdús, nagyon 

részletgazdag ez a pályázati felhívás. Pont ezért a pályázatírásra mi nem is vállalkoznánk, ezért 

szeretnénk pályázatíró céget erre a célra igénybe venni. A szabályzatunk szerint az árajánlatokat 

be is kértük, és a beérkezett ajánlati árak közül a 2.857.500,- Ft-os ajánlati áron dolgozó 

InnoSignio Kft. nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot, így célszerű velük megíratni ezt a 

pályázati anyagot. Köszönöm.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. Én bevallom őszintén, hogy egy darabig 

próbáltam összevetni, hogy minden területre vonatkozóan írtak-e ajánlatot, de úgy láttam, hogy 

igen. Úgyhogy kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatosan.  

 

Csonka István: Észrevétel volna, mert nehezen értelmezhető sok minden, ami ebben le van 

írva. Inkább csak annyi, hogy az, hogy valakit megbízunk egy feladattal, az önmagában szép, 

azt nem látom ebben, hogy mik az esélyek arra, hogy ebből a lefektetett összegből mi valóban 

nem tudom milyen határidőn belül, de valamelyik fejezetben taglaltakra nyerünk-e pénzt. Ezt 

az egyet nem találom.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Parancsolj jegyző úr.  

 

Fritz Gábor: Garancia nincs semmire, viszont, amit tudunk, ami biztos, hogy a megyei keret 

595 millió forint. Ebből 30-60 millió forint közötti összeget lehet elnyerni, és a támogatás 

intenzitása 100 %-os, tehát, hogy ha ehhez viszonyítjuk a pályázatíró cégnek a költségét, akkor 

elég nagy megtérüléssel kecsegtet.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezem a jegyző urat, köszönöm szépen, hogy mind a háromról 

kell szavaznunk?  

 

Fritz Gábor: Nem, csak a nyertesről. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Jó, kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetért-e azzal, hogy az 

InnoSignio Kft. árajánlata alapján őt bízzuk meg erre a pályázatírásra. Aki támogatni tudja, 

négy igen, akkor nem kell tovább, köszönön, akkor elfogadtuk.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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101/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: TOP-5.-3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való 

részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a TOP-5.-3.1-16 a helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű 

pályázaton való részvételről szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-16 a helyi identitás és kohézió 

erősítése elnevezésű pályázaton részt kíván venni, ezért a pályázat előkészítésével és a 

szükséges megalapozó dokumentumok elkészítésével megbízza az Inno Signio Kft-t, az 

árajánlatában szereplő bruttó 2.857.500,- Ft vállalási áron. 

A képviselő-testület a pályázat sikeres lebonyolítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 

a szükséges jognyilatkozatok, kötelezettségvállalások aláírására. 

 

11. Napirend:  

A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: És akkor a 12-es számú előterjesztésünk, a települési helyi 

közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés és 

hasonlóan jegyző urat kérem meg az ismertetésre.  

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. A költségvetésről szóló törvény alapján megjelent ez a 

települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázati felhívás. Tavalyi 

évben is benyújtottuk a pályázatunkat, a tavalyi évben is kaptunk erre a célra pénzt. Idei évben 

is szeretnénk benyújtani a pályázatot, ehhez kell a testületnek a felhatalmazása. Polgármester 

urat hatalmazza fel a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Köszönöm  

 

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

kapcsolatosan van-e kérdés. Köszönöm, aki támogatni tudja az előterjesztést, az kérem jelezze.  

4 igennel elfogadtuk. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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102/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A település helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a település helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

  

1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet I. 5., valamint a 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján 

jelen határozatával alátámasztva nyilatkozik arról, hogy a helyi személyszállítási 

közszolgáltatást tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja, 

 

2. jelen határozatában nyilatkozik arról, hogy a Régió 2007 Kft. részére a helyi 

közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 

ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 2016. évre vonatkozóan nettó 6.681.800,-Ft 

összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 

számolt el, a támogatás összege a szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalásra 

került. 

 

3. A helyi közlekedés fenntartásához a szolgáltatóval pályázati eljárás útján kötötte meg 

a szolgáltatási szerződést.  

 

4.  Felhatalmazza a polgármestert a helyi közösségi közlekedés állami támogatásra 

vonatkozó kérelem benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges valamennyi 

nyilatkozat megtételére, dokumentum aláírására. 

 

12. Napirend:  

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódóan műfüves pálya építésére 

vonatkozó pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A 13-as számú előterjesztés az MLSZ országos pályaépítési 

programjához kapcsolódóan műfüves pálya építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 

előterjesztés és kérem szépen jegyző urat, hogy ezt is kicsit világítsa meg nekünk.  

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Ugye itt műfüves pálya építésére vonatkozóan lehet 

pályázatot benyújtani. Az MLSZ országos pályaépítési programjának a keretében. 

Megvizsgáltuk a lehetséges helyszíneket, hova lehetne és a legalkalmasabbnak a Bihari utcai 

nagy üres placc - ez a 4209/65 hrsz-ú terület - bizonyult. A pályázati cél megvalósításához 
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önerő is szükséges, pályaépítés önereje 5.100.000,- Ft, az előkészítési költség 1.500.000,- Ft-

ba és a pályázati biztosítékokra 200.000,- Ft önerőt kell biztosítania a képviselő-testületnek. A 

gazdálkodási bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést és támogatta azzal a kiegészítéssel, vagy 

hozzáfűzéssel, hogy a jövőben, ha hasonló jellegű pályázat jelenik meg, akkor a bicskei 

oktatási, nevelési intézmények sporttelepeit vegyük előre. Tehát ezeken a helyszíneken 

legyenek megvalósítva a pályázati célok. Köszönöm.  

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan van-e 

kérdés?  

 

Komlós Kolos: Ennek a mérete 12 x 24 méter, ugye ami szerepel is.  

 

Fritz Gábor: Igen, nem szabvány igazából.  

 

Komlós Kolos: Köszönöm.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Egyéb javaslat? Köszönöm szépen, akkor aki támogatni tudja az 

előterjesztést, az kérem jelezze. Négy igen szavazattal támogattuk.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

103/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódóan műfüves pálya 

építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódóan műfüves 

pálya építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

  

5. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• az MLSZ Pályaépítési Program XIV. ütem keretében meghirdetett, Műfüves pálya 

építésére vonatkozó pályázaton részt kíván venni – 1 db kisméretű (grund) 12x24 m (14x26 

m) műfüves labdarúgó pálya kialakítása céljából, 
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• a pályaépítés helyszíneként a Bicske Bihari u. 4209/65 hrsz.-ú ingatlant jelöli meg, 

• a pályázati cél megvalósítása érdekében szükséges önerőt az alábbiak szerint biztosítja a 

2017 évi költségvetés tervezési feladatok, pályázatok, közbeszerzések előkészítése jogcím 

terhére: 

• pályaépítés önerő   5.100.000,-Ft 

• előkészítési költségek  1.500.000,- Ft 

• pályázati biztosíték      200.000,- Ft 

• Fenti cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására, valamint a megvalósítás érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozat, kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 

13. Napirend: A terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt TOP-

1.1.2-16 jelű pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A 14-es számú előterjesztés a Terület- és a Településfejlesztési 

Operatív Program keretében kiírt TOP-1.1.2-16 jelű pályázaton való részvételről szóló 

előterjesztés, inkubátorházakkal kapcsolatos.  

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Ugye itt a vállalkozói inkubátorházakra kell gondolni. Az Ady 

Endre utca 4-es szám alatti ingatlant szemeltük ki erre a célra. Ez egy nagyon rossz állapotú 

ingatlan, Bicskén az egyik legszebb utcában éktelenkedik. Úgyhogy mindenféleképpen 

valamiféle pályázati forrásból ennek a felújítása indokolt. Ez a pályázat erre teljesen alkalmas 

lehet. Ugye itt is önerő biztosítása szükséges, a pályázati cél megvalósításához, mégpedig 

24.178.000,- Ft önerő, a 2017. évi költségvetésünkben ez az összeg rendelkezésre áll. 

Köszönöm.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm én is, tehát ott az Ady Endre utcában ez is létre jöhetne, 

akkor a bölcsőde felújítása után egy inkubátorházzal gazdagodhatna Bicske. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy van-e kérdés? Igen, parancsolj Kolos? 

 

Komlós Kolos: Jegyző úrtól csak azt szeretném kérdezni, hogy ez a 24 millió valahányszázezer 

forint ez mire lesz elég?  

 

Fritz Gábor: Ez a pályázati felhívás szerinti önerő, a pályázati összeg, az ugye 149 millió, tehát 

itt a támogatás mértéke nem 100 %-os intenzitású.  

 

Csonka István: De legalább lépünk előre.  

 

Fritz Gábor: Így van. 
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Csonka István: Ha van rá keret.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Itt az elnyert bölcsődei fejlesztésből megmaradt összegből tudunk, 

vagyis azt tudjuk felhasználni a határozati javaslatból ki is derül.  

 

Komlós Kolos: Köszönöm szépen.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e esetleg ezzel 

kapcsolatosan más kérdés, javaslat? Amennyiben nincs és támogatni tudjuk, kérem jelezzük. 

Négy igennel elfogadtuk. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

104/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt TOP-1.1.2-16 

jelű pályázaton való részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt TOP-

1.1.2-16 jelű pályázaton való részvételről szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a TOP-1.1.2-16 jelű, „Inkubátorházak fejlesztése” pályázaton a Bicske, Ady E. u. 4., 

átépítésével, felújításával, korszerűsítésével indulni kíván, 

 

2. a pályázati cél megvalósítása érdekében 24.178.000,- Ft önerőt biztosít a 2017. évi 

költségvetésben az alábbiak szerint: 

• Bölcsőde felújítás sor terhére     21.000.000,- Ft 

• Tervezési feladatok, pályázatok előkészítése sor terhére    3.178.000,- Ft 

 

3. Fenti cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a pályázat benyújtására, valamint a megvalósítás érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

14. Napirend:  

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. április hónapban elvégzett 

munkálatokról 
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Előterjesztő: Polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A következő a 15-ös számú napirend, a beszámoló a Bicskei 

Gazdasági Szervezet által 2017. április hónapban elvégzett munkálatokról. Kérdezem a 

bizottság tagjait és akkor most picit pihentetjük jegyző urat, köszönjük szépen. Van-e esetleg 

ezzel kapcsolatosan vélemény, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy el tudják-e fogadni az április hóban elvégzett munkálatokról a beszámolót, kérem jelezze, 

aki igen. Négy igennel elfogadtuk.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

105/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

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

munkálatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. április hónapban elvégzett munkálatokról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

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

 

Határidő: 2017. május 29. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

15. Napirend:  

A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: És akkor most jön a következő napirendi pont, a 16-os számú, 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról. 

Jegyző úr kérlek ismertesd. 

 

Fritz Gábor: Ugyanazt tudom elmondani, mint a többi önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságnál, hiszen ugyanúgy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságról van szó, 

ugyanúgy elkészítették a beszámolójukat, felügyelőbizottság megvizsgálta, elfogadta. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezem, hogy mivel egy felügyelőbizottsági tag is jelen van, 

hogy Kolos van-e esetleg kiegészítés, vagy valami megjegyzés. 

 

Komlós Kolos: Hát most épp a múltkori bizottsági ülésünkön azon törjük az Erikával a 

fejünket, hogy hogy lehetne ennek a Kft-nek valamilyen kis munkából valami pénzt szerezni. 

Nagyon jó lenne, ha egy kis bevételre tudna szert tenni. Mert akkor működőképes lenne.  

Olyan munkát kellene valahonnan szerezni, ahonnan egy kis pénzt is befolyna, mert ez egy 

borzalmas nagy kincs, ami itt van, tényleg. 800 liter/perc a hozama ennek a kútnak, szóval ugye 

ez nagyon-nagyon jó. Nem volna szabadna hagyni, hogy ez veszendőbe menjen.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: És van valami remény? 

 

Komlós Kolos: Ezen törjük a fejünket. De ez nagyon nehéz ez a történet szerintem így most. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Akkor köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a 

beszámolót, aki el tudja fogadni az jelezze. Négy igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

106/2017. (V. 29.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi 

beszámolójáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy 

 

1. a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolóját 11.470 eFt 

mérlegfőösszeggel és 365 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

2. a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi működéséhez és a 

tőkemegfeleléshez 3.000.000,-Ft támogatást biztosít, melyből 1.770.000,-Ft összeget 

tőkeemelésre, 1.230.000,-Ft összeget pedig a működési kiadásokra kell fordítani. 

 

16. Bejelentések:  
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Iványi Ferenc Tivadarné: A bejelentések következnek. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

volna-e, van-e bejelentések részben, amennyiben nem, akkor én kettőt megemlítenék. 

Mivelhogy itt ugye a közösségi közlekedés támogatására pályázunk, én jelzést kaptam, szülői 

megkeresést, hogy a Kakas tagóvodánál 4 órakor elmegy az utolsó busz, bocsánat menetrend 

változtatásra és én tudom, hogy mire gondolok, de a bizottság tagjai nem, tehát, hogy a 

buszmenetrend változtatására kértek és a kérés a következő, hogy 4 óra után is még egy kört 

fusson az autóbusz, mert 4 órakor van utoljára az óvodánál. Az óvoda zárási időpontja, pedig 

ugye tudjuk, hogy 5 óra 15 perc, tehát ott több szülő, aki esetleg busszal jön a gyermekekért, 

szeretne egy későbbi időpontban járatot eszközölni. Valamint az Árpád utcán kerestek meg, de 

ezt a BGSZ vezetőjének is jelezni szeretném, hogy az Árpád utcán az úton, a közút és a járda 

közötti sövények, bokrok, fák lombozata a sok eső miatt úgy megindult, hogy a járdára 

benyúlnak és Kókainé szomszédasszonyunk jelezte, hogy már bujkálni kell az ágak alatt, 

úgyhogy kérjük szépen, hogy ezt a munkatársak vágják le, jó? Ott több olyan valóban terebélyes 

bokor, illetve faág, tényleg megnéztem, igen megnyúltak és azokat tényleg le kéne nyesni. Jó? 

Ezt kérem szépen.  

 

Komlós Kolos: A buszjárattal kapcsolatban szeretnék kérdezni. A buszjáratot külön vállalkozó 

üzemelteti ugye?  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Igen. Alpolgármester asszony. 

 

Bálint Istvánné: Én is a buszjárattal kapcsolatban szeretném a javaslatomat megtenni, itt volt 

a gazdálkodási bizottság ülésén a vállalkozó Lics Zoltán és ugye most mondta, hogy egy 

teljesen modern típusú, Euro 3-as kategóriájú légkondis nagyobb méretű busz van most 

beállítva próbaként a helyi járatra, de nyilván ennek egyéb költségei vannak, ami nem a 

szerződésben vállaltak szerint működik. Én akkor kértem tőle, hogy forintálisan is mutassa ki, 

hogy ez mennyivel kerül többe, hiszen az a busz nagyobb, mint ami most jár, és iskola időben 

a gyerekek nem férnek fel a buszra és ez komoly gondot okoz. Tehát az önkormányzatnak 

érdemes lenne ezt megvizsgálnia, hogyha többe is kerül, de ki tudjuk-e ezt gazdálkodni vagy 

meg tudjuk-e ennek a lehetőségét teremteni. De viszont a Marcsi felvetését is akkor meg kell 

vizsgálni, lehet, hogy majd azt szeretném kérni, hogy jegyző úr esetleg vedd fel a kapcsolatot a 

vállalkozóval és akkor esetleg egy plusz járat beiktatásával, plusz járat beiktatását is mutassa ki 

forintálisan, hogy az mennyibe kerülhet. Vagy, és vagy a testületnek akkor át kell gondolnia, 

hogy van-e olyan járat, aminek az igénybevétele ezt is a vállalkozó fogja tudni megmondani, 

hogy a napközbeni igénybevétele, vagy kihasználtsága nem olyan fokú, amilyen, ami indokolná 

annak a járatnak a működését és akkor át lehet tenni, át lehet helyezni egy későbbi időpontra. 

Én befejeztem, köszönöm. 

 

Csonka István: Ugyanehhez kapcsoldóva kérdezném, illetve jelezném, hogy azt is jelezték a 

buszjárattal kapcsolatban, hogy az utolsó induló busz, a vasutállomásról az a késő vonatot 

sosem várja meg. Tehát ha 5 percet késik vagy 10 percet, akkor mindenki gyalogol. Tehát hogy 

egy kicsit rugalmasabb is lehetne. Várja meg a beérkező vonatot, hacsak nem egy fél vagy egy 

órát késik. 
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Bálint Istvánné: Akkor ezt is le kell írni. Mondjuk ez akkor rossz, ha a visszaérkező busz a 

következő vonathoz megy. Akkor meg az kési le, aki a vonatot éri el. Az utolsóról van szó. Az 

utolsó buszjáratról. Az utolsó kör is visszaér. 

 

Csonka István: Az is vonathoz ér vissza?  

 

Bálint Istvánné: Szerintem igen. 

 

Csonka István: Lehet. Nem tudom, jelezték. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Meg kell nézni. Jó. 

 

Bálint Istvánné: Ha ő a körét úgy zárja be, hogy még egy másik induló vonathoz, tehát akkor 

ez a négyórási, ami 4 órakor van az óvodánál ez az a busz, nem az utolsó vonathoz, hanem az 

utolsó helyi járat, még akkor bőven van akkor közlekedés tovább még az este folyamán. De 

persze meg kell mind vizsgálni, ha van rá lehetőség, akkor rugalmassá kell tenni ezt a történetet. 

A menetrend meg azért menetrend, hogy attól ne nagyon térjünk el, csak extra esetben, de 

szerintem valami köztes állapot biztos van, vagy lehet megoldást találni.  

 

Komlós Kolos: Mikor várható az útjainkon az a csilli-villi szép busz. 

 

Bálint Istvánné: Már most az jár. Lecserélte a korábbit, szerintem olyan nagyon nagy eltérés 

nincs, mert én megdöbbenve hallottam most ezt az infot, nekem olyan, mintha ugyanaz a busz 

közlekedne. Külsőségében nem biztos, lehet, hogy nem csak hosszabb, nagyobb és légkondis. 

Ez pontosan iskola időszak, a légkondi is fontos, de a busz mérete pont az iskolai időszakban 

lenne fontos, hogy nagyobb legyen, a gyerekeink felférjenek az oktatási intézményeinkben, az 

oktatási - nevelési intézményekhez való eljutásban.  

 

Csonka István: Javasolnám az üzemeltetőnek, hogy iskolaidőszakban a nagyobb buszt 

használja, és azon kívül meg térjünk vissza az olcsóbbikra. 

 

Bálint Istvánné: Jelezte, hogy ez nem fog beleférni. Tehát, mondjuk szeptembertől júniusig 

lehetne a nagyobbat és júniustól szeptemberig pedig ezt a mostanit, mert az bőven elég 

szerintem.  

 

Komlós Kolos: Nyilvánvaló. 

 

Bálint Istvánné: Nyilván ezek a kérések is elméletileg az oktatási időben lennének relevánsak, 

az, hogy most ő még egy plusz járatot hogy iktat be, de vizsgáljuk meg, hogyha megmarad, a 

mostani plusz eggyel bővül, vagy melyik az a járat, amit meg kell vizsgálni ahhoz, hogy ez 

kevésbé kihasználtság okán ez tudjon működni. Köszönöm. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Ha nincs több bejelenteni való, akkor én bezárom a nyílt ülést 17 

óra 59 perckor és zárt üléssel folytatnánk.  
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K.m.f. 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Komlós Kolos 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


