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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. június 26. 14.00 óra  

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Teszár Tamás Zöld Bicske NKft. 

 

Bárányos József: köszönti a megjelenteket a június havi bizottsági ülésen. Megállapítja, hogy 

a bizottság 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tesz javaslatot Ivanics 

Imréné személyében. Kéri, hogy aki egyetért, jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

124/2017. (VI. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2017. június 26-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Ivanics Imrénét 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Bárányos József: a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokra tesz javaslatot. Megkérdezi 

a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

125/2017. (VI. 26.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

Tárgy: 2017. június 26-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 2017. június 26-

i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A Zöld Bicske Nonprofit Kft települési hulladékkezelési közszolgáltatási 

szerződésének felmondásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Beszámoló a bicskei zártkerti ingatlanokról történő hulladékszállítás helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Bicske, Csokonai u. 15. alatti ingatlan használatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) 2017. október 6. napi ünnepi megemlékezésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/E 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft települési hulladékkezelési közszolgáltatási szerződésének 

felmondásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  
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Bárányos József: felkéri Teszár Tamást, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 

vázolja fel a közszolgáltatási szerződés felmondásának az okait és következményeit. 

 

Teszár Tamás: elmondja, hogy az NHKV Zrt. a Zöld Bicske Nonprofit Kft. megfelelőségi 

véleményét visszavonta, ezért szükséges, hogy az önkormányzat felmondja a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a közszolgáltatóval. A felmondási idő 6 

hónap, mely idő alatt a szemétszállítást biztosítaniuk kell.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a felmondási idő alatt zavartalan marad-e a 

szemétszállítás. 

 

Fritz Gábor: ismerteti, hogy amennyiben 2018. január 1-jéig nem tisztázódik le, hogy a 

térségben ki lesz a hulladékszállítási szolgáltató, akkor az önkormányzatnak közbeszerzési 

eljárás keretében kell kiválasztani az új közszolgáltatót, vagy amennyiben ez nem történik meg, 

akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelöli ki azt.  

 

Bárányos József: megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása. További hozzászólás 

hiányában kéri a tagokat, szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

126/2017. (VI.26.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Zöld Bicske NKft települési hulladékkezelési közszolgáltatási szerződésének 

felmondása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Zöld Bicske NKft települési hulladékkezelési közszolgáltatási szerződésének 

felmondásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 37. § (1a) bekezdése alapján 6 hónapos 

felmondási idővel, 2017. december 31. napjára felmondja a Zöld Bicske NKft és Bicske 

Város Önkormányzata között 2014. október 8. napján a települési szilárd és szelektíven 

gyűjtött hulladékok kezelése vonatkozásában létrejött közszolgáltatási szerződését, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződésfelmondás aláírására. 

 

 

2.) Napirendi pont 

Beszámoló a bicskei zártkerti ingatlanokról történő hulladékszállítás helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 
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Bárányos József: megadja a szót Teszár Tamásnak az előterjesztés ismertetésére. 

 

Teszár Tamás: elmondja, hogy a beszámolóját megküldte, ismerteti, hogy a kollégái 

végigjárták a zártkerti ingatlanokat és 450 db szórólapot vittek ki. A megkötött szerződésekre 

vonatkozó legfrissebb információk alapján készítették el a beszámolót. 

 

Ivanics Imréné: javasolja, hogy a későbbiekben ismételjék meg a zártkerti 

ingatlantulajdonosok és az ott lakók megkeresését, a szerződések alakulásának nyomon 

követése érdekében. 

 

Bárányos József: megkéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

127/2017. (VI.26.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Beszámoló a bicskei zártkerti ingatlanokról történő hulladékszállítás helyzetéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a bicskei zártkerti ingatlanokról történő hulladékszállítás 

helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő:  2017.06.26. 

Felelős:  Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

Teszár Tamás 14.33-kor távozik a bizottsági ülésről. 

 

 

3.) Napirendi pont 

A Bicske, Csokonai u. 15. alatti ingatlan használatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: elmondja, hogy a megtakarítás a háromszori fűnyírás költségének összege 

lenne. Véleménye szerint egy próbát megér, amennyiben az ingatlanhasználó nem tartja be a 

szerződési feltételeket, akkor a szerződés felmondható. Megkéri a bizottság tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslattal, jelezze. 
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Döme Lászlóné: kéri, hogy az ellenőrzésre vonatkozó kiegészítést fogalmazzák bele a 

határozati javaslatba. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

128/2017. (VI.26.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske, Csokonai u. 15. ingatlan használata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Tárgy: Bicske, Csokonai u. 15. ingatlan használatáról szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. helyt ad Gonda Zoltán (Bicske, Csokonai u. 17.) kérelmének, 

2.  2017. október 31. napjáig – azonnali felmondási lehetőség kikötése mellett – a 

tulajdonát képező bicskei 951 hrsz-ú (Bicske, Csokonai u. 15.) térítési díj nélkül, 

kizárólag kaszálás céljára, használatra biztosítja Gonda Zoltán részére, 

3. meghatározza, hogy a használó az ingatlant kizárólag az 2. pontban meghatározott célra 

használhatja, eltérő használat esetén a megállapodás azonnali hatállyal felmondható, 

4. meghatározza, hogy a használó köteles a jogviszony ideje alatt az ingatlant 

folyamatosan gyommentes állapotban tartani, 

5. a szerződés szerinti használatot rendszeresen ellenőrizteti az arra jogosult személlyel, 

6. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 

4.) Napirendi pont 

Az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort, ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása. Amennyiben nincs, kéri, 

hogy szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

129/2017. (VI.26.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Energiamegtakarítási intézkedési terv készítése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Energiamegtakarítási intézkedési terv készítéséről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a beérkezett ajánlatok alapján a Sourcing Hungary Kft-vel (1138 Budapest, Madarász 

Viktor utca 47-49.) köt szerződést az energiamegtakarítási intézkedési terv 

elkészítésére, az energiahatékonysági szemléletformálás szakmai támogatására, 

2. a megbízás 24 hónap időtartamra. havi 30.000,-Ft+Áfa díj ellenében jön létre az alábbi 

intézmények, épületek vonatkozásában: 

1. Bicskei Polgármesteri Hivatal Hősök tere 4. 

2. Bicske Városi Óvoda Árpád u. 13. 

  József A. u. 9. 

  Apponyi A. u. 2/A 

3. Művelődési Központ és Könyvtár Kossuth tér 20. 

  Kisfaludy u. 29. 

  Kossuth tér 19. 

4. Kapcsolat Központ Ady E. u. 1. 

  Ady E. u. 2. 

  Ady E. u. 17. 

  Kossuth tér 17. 

  Szent István u. 124. 

5. Bicskei Gazdasági Szervezet Kossuth u. 60-62. 

6. Bicske Városi Konyha 
Rózsa u. 1. (Egy épületben az Apponyi u. 2/A-

val) 

  Prohászka O. u. 3. 

  Szent István u. 42. 

7. Tanoda Bihari u. 9.  

8.  Járási Hivatal Kossuth tér 14.  

  Kossuth tér 16.  
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3. a megbízási díj fedezetére az idei évben a 2017. évi költségvetés dologi kiadásainak 

terhére biztosít forrást, a további évek vonatkozásában a fedezetet az adott év 

költségvetésében biztosítja. 

4. felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződéstervezet aláírására. 

 

 

5.) Napirendi pont 

2017. október 6. napi ünnepi megemlékezésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bálint Istvánné: kéri a bizottságot, hogy a határozati javaslat kiadásokra vonatkozó részét 

egészítsék ki, mert a plakátok mellett meghívót is készítenek.  

 

Bárányos József: megkéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel a kiegészítéssel támogatja az 

előterjesztést, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

130/2017. (VI.26.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: 2017. október 6. napi ünnepi megemlékezésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2017. október 6. napi ünnepi megemlékezésről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett 

megemlékezés programját az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Ünnepség időpontja: 2017. október 6. 17:00 óra 

Ünnepség helyszíne: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Ünnepség programja: 

• Rendhagyó történelem órát tart Butola Zoltán, a Vajda János Gimnázium igazgatója 
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• Koszorúzás a Kossuth téren, a Kopjafánál 

 

Ünnepi műsor:  

Előadja: Szent László Általános Iskola diákjai 

Kiadások:  

• koszorú 

• 30 db plakát és meghívók 

• fellépőknek ajándék 

 

2. 2017. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

kormányzati funkción szereplő összeg terhére 50.000,-Ft keretösszeget biztosít.  

 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. A Petőfi 

Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget. 

 

 

6.) Napirendi pont 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/E 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

131/2017. (VI.26.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/E 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyára 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a pályázat kiírása az Akácfa utca 1/E 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/E 1. ajtó. alatti 55,03 m2 alapterületű, 

költségelvű lakás határozott idejű, legfeljebb 3 éves időtartamú bérleti jogviszonyára – 

a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet. 

 

2. a pályázati felhívását a város honlapján, a helyi lapban és a Bicskei Polgármesteri 

Hivatal hirdetőfalán jelenteti meg. 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül 

tegyen javaslatot a bérlő személyére a Képviselő-testület következő ülésére.  

 

 

7.) Bejelentések 

 

Ivanics Imréné: kéri, hogy a külterületen /zártkertekben élők is kössék meg a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval a szerződést. 

 

Bárányos József a Gazdálkodási Bizottság soros, nyílt ülését 14.55-kor bezárja.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Bárányos József Ivanics Imréné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


