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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. június 26-án 1700 órakor 

 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila tag 

 
 

Az ülésen távollévő tag:  

Dr. Bourgla Ossamah tag 

Csonka István tag 

 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Bálint Istvánné, alpolgármester 

Fritz Gábor, jegyző 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Czirkelbach Istvánné, ügyintéző 

Szabó Gábor Járási Hivatal vezetője 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszönti a megjelenteket a június havi soros bizottsági ülésen. 

Megállapítja, hogy a bizottság. 3 fővel határozatképes. Felkéri Komlós Kolost a jegyzőkönyv - 

hitelesítésére. Kéri, hogy szavazzanak.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

110/2017. (VI. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A 2017. június 26-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

2017. június 26-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A Zöld Bicske Nonprofit Kft. települési hulladékkezelési közszolgáltatási 

szerződésének felmondásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 

szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési 

önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a 

tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. május hónapban elvégzett 

munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Bejelentések 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjének a megváltoztatására 

a megjelent vendégekre tekintettel. Kéri, hogy elsőként a járási hivatallal kapcsolatos 

előterjesztést, másodikként a Zöld Bicskét tárgyalják. Ezt követően a napirendek sora 

változatlan. Kéri, aki a módosítással egyetért, jelezze.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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111/2017. (VI. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

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

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Komlós Kolost megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

 

1. Napirend 

Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megkérdezi a vendéget, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-

e kiegészítésük, hozzáfűzni valójuk. 

 

Szabó Gábor: azzal egészíti ki, hogy a szolgáltatások minőségét az okmányirodában javítani 

fogják, két műszakban dolgoznak majd a kollégák. Hét munkaállomás lesz és a folyamatos 

ügyfélfogadási idővel várhatóan lerövidül a jövőben az ügyintézés ideje. Tájékoztatásul 

elmondja, hogy rendszeres képzéseken vesznek részt a kollégák.  

 

18 óra 17 perc Bálint Istvánné alpolgármester megérkezett.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszönti alpolgármester asszonyt. Megköszöni Szabó Gábor 

tájékoztatását. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

112/2017. (VI. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól szóló tájékoztató elfogadásáról a határozati javaslatot, miszerint 

 



 

4 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei 

Járási Hivatal vezetője által készített „Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város 

Önkormányzatát érintő feladatairól” szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

18 óra 18 perckor Szabó Gábor távozott. 

 

2. Napirend:  

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. települési hulladékkezelési közszolgáltatási szerződésének 

felmondásáról 

Előterjesztő:  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Teszár Tamás: elmondja, hogy jogszabály kötelezi az önkormányzatokat a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására, erre 6 hónap áll rendelkezésre. 

Az új szerződések megkötéséhez felveszik a kapcsolatot a társulásokkal, a Duna-Vértes 

Társulással, az NHKV Zrt-vel, illetve a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft-vel együtt 

készítik elő, hogy az önkormányzatoknak csak a döntést kelljen meghozni. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottságot, hogy további kérdés, javaslat van-e, 

amennyiben nincs, úgy kéri szavazzanak.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

113/2017. (VI. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. települési hulladékkezelési közszolgáltatási 

szerződésének felmondásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Zöld Bicske Nonprofit Kft. települési hulladékkezelési közszolgáltatási 

szerződésének felmondásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

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 Nonprofit Kft. 
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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. 

 

 

18 óra 19 perckor Teszár Tamás távozott.  

 

3. Napirend:  

A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Két kiegészítést javasol 

• a rendelet 3. § szakasza kiegészül egy c) ponttal: a hivatali munkaidőn és 

helyiségen kívül történő házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítése esetén, a 

közreműködő anyakönyvvezető díjazásáról 

• a „szertartás” fogalom kikerül a rendelet-tervezetből. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi, aki ezzel a kiegészítéssel a határozati javaslatot támogatja, 

jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

114/2017. (VI. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/984-1/2017. törvényességi 

felhívásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/984-1/2017. törvényességi 

felhívásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FE/02/984-1/2017. számú törvényességi felhívását megtárgyalta és annak rendelkezéseivel 

egyetért. 
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Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényességi felhívás alapján úgy 

dönt, hogy megalkotja a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és 

díjairól szóló önkormányzati rendeletét. 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, aki ki a rendelet-tervezetet támogatja, 

jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

115/2017. (VI. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és 

díjairól szóló rendelet tervezetet, az alábbi módosításokkal és kiegészítéssel 

 

• a rendelet 3. § szakasza kiegészül egy c) ponttal: a hivatali munkaidőn és 

helyiségen kívül történő házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítése esetén, a 

közreműködő anyakönyvvezető díjazásáról 

• a „szertartás” fogalom kikerül a rendelet-tervezetből. 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

______/2017. (____) önkormányzati rendelete 

 

A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól és díjairól 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § E rendelet alkalmazásában 
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a) hivatali munkaidőn a Bicskei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 

a hivatal általános munkarendjeként meghatározott időszakot, 

b) hivatali helyiségen a 2060 Bicske, Hősök tere 4. szám alatti ingatlanon található épület 

helyiségeit 

kell érteni. 

 

2. § (1) A hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell fizetni. A 

díjat a házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentését 

követő 5 napon belül kell megfizetni készpénz átutalási megbízáson vagy átutalással a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal számlájára. 

 

(2) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali munkaidőn kívül 

történő lebonyolításáért fizetendő díja 15.000,-Ft + Áfa. 

 

(3) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívül 

történő lebonyolításáért fizetendő díja 30.000,- Ft +Áfa. 

 

(4) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali munkaidőn és 

hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításáért fizetendő díja 45.000,- Ft +Áfa. 

 

(5) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a házasulók, bejegyzett élettársi 

kapcsolatot létesítők valamelyikének orvos által igazoltan közeli halállal fenyegető egészségi 

állapota esetén. 

 

(6) A házasulók, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők jogosultak a (2)-(4) bekezdés szerint 

megfizetett díj 80 %-ának visszaigénylésére, ha  

a) a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a házasságkötés, bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése előtt legalább 15 nappal korábban írásban lemondják, 

b) a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a házasulóknak, bejegyzett élettársi 

kapcsolatot létesítőknek fel nem róható okból nem lehetséges és ennek igazolására szolgáló 

dokumentumot a visszaigényléssel egyidőben a jegyzőnek benyújtják. 

 

3. § A házasságkötésnél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő 

anyakönyvvezetőt házasságkötésenként, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésenként 

 

a) hivatali munkaidőn kívül bruttó 10.000,- Ft, 

b) hivatali helyiségen kívül bruttó 15.000,-Ft, 

c) hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül bruttó 25.000,-Ft 

díjazás illeti meg. 

 

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

 

(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az 

eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 1/2011. 

(II.1.) önkormányzati rendelet. 

 

Bicske, 2017. ______ 
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Pálffy Károly        Fritz Gábor 

polgármester            jegyző 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

4. Napirend: 

Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megállapítja, hogy a bizottság tagjainak az előterjesztéssel 

kapcsolatosan kérdése, javaslata nem volt, kéri, hogy szavazzanak.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

116/2017. (VI. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési 

önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a beszámolót a hivatásos tűzoltóság működési területén működő 

települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a 

tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról az alábbiak 

szerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Bicske tűzvédelmi helyzetéről, a 
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tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 

beszámolóját elfogadja.  

 

5 Napirend:  

Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kiemeli, hogy vannak mezőőrök, akik segítik az illegális 

hulladéklerakók felszámolását. Jó kezdeményezésnek tartja a hulladékudvart, már elszállítják 

évi két alkalommal a veszélyes hulladékot is. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy kérdésük, 

javaslatuk van-e. Tájékoztat, hogy a csapadékvíz - elvezetés problémát jelent, felhívja a jegyző 

figyelmét, hogy ezeket célszerű lenne a BGSZ munkatársaival átnézetni.  

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy az együttműködési megállapodás 

keretében ez feladata a BGSZ-nek.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy az átereszek néhol elzártak. 

 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy a Gazdasági Szervezetnek a feladatai közé tartozik az 

átereszek tisztítása is. Javasolja, hogy kérjenek be egy tájékoztatót a BGSZ-től, hogy mikor 

tisztították ki. Adjanak írásos tájékoztatót mikor végezték el a munkát.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: amennyiben nincs további észrevétele a bizottsági tagoknak, kéri 

szavazzanak.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

 

117/2017. (VI. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról szóló határozati javaslatot, 

miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a környezet 

állapotáról adott tájékoztatást tudomásul veszi. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás közzétételéről gondoskodjon 

 

 

5. Napirend:  

Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy támogatni tudják-e a határozati 

javaslatot. Kéri, hogy szavazzanak.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

118/2017. (VI. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról szóló határozati 

javaslatot miszerint 
 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal fogadja el a Bicske 

Városi Konyha alapító okiratának módosítását: 

A Bicske Város Konyha a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. június 27. 

napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

8/A. §-a alapján – Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …..…./2017. (……..) 
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számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 4., 8., 14. és 15. pontjai elhagyásra kerülnek. 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe – mely a módosított okirat 1.1.1. pontjában szerepel – 

a következő rendelkezés lép: 

1.1 A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bicske Városi Konyha 

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe – mely a módosított okirat 1.2.2. pontjában szerepel – 

a következő rendelkezés lép: 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 

 

 

4. Az alapító okirat 5. pontja helyébe – mely a módosított okirat 2.3. pontjában szerepel – a 

következő rendelkezés lép: 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

5. Az alapító okirat 6. pontja helyébe – mely a módosított okirat 2.2. pontjában szerepel – a 

következő rendelkezés lép: 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat  

2.2.2. székhelye:2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 

6. Az alapító okirat 9. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.1. pontjában szerepel – a 

következő rendelkezés lép: 

4.4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti 

szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása. A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: 

Gyvt. – 21. §-a szerinti gyermekétkeztetés, 21/A. § – 21/C. § szerinti intézményi 

gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, továbbá a 

szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása. A szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában foglalt étkeztetés biztosítása, 

valamint az intézmények dolgozói részére és a közigazgatási terület lakosai számára az 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bicske Városi Óvoda (étkező és tálaló) 2060 Bicske, Árpád utca 13. 

2 
Bicske Városi Óvoda József Attila Utcai 

Tagóvodája (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, József Attila utca 9. 

3 
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 

(étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Apponyi Albert utca 2/A. 

4 

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola Szent István Úti Épület (étkező és 

tálaló) 

2060 Bicske, Szent István út 42. 

5 
Bicskei József Attila Általános Iskola és 

Szakiskola (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Hősök tere 5/b. 

6 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Telephelye (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Prohászka Ottókár utca 3. 

7 

Székesfehérvári SzC Fejér Megyei Vajda 

János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 

(étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Kossuth tér 3. 

 megnevezése székhelye 

1 Bicske Városi Óvoda  2060 Bicske, Árpád utca 13. 
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életkori sajátosságoknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő minőségű és 

mennyiségű elkészítése. 

 

7. Az alapító okirat 10.1. pontja helyébe – mely a módosított okirat 4.2. pontjában szerepel 

– a következő rendelkezés lép: 

4.2.1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

8. Az alapító okirat 10.2. helyébe – mely módosított okirat 4.4. pontjában szerepel – a 

következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

3 049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 

4 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

9. Az alapító okirat 12. pontja helyébe – mely a módosított okirat 5.1. pontjában szerepel – 

a következő rendelkezés lép:  

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti nyilvános pályáztatási 

eljárás alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év meghatározott időre 

bízza meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § 

(1) bekezdés g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

 

 

10. Az alapító okirat 13. pontja helyébe – mely a módosított okirat 5.2. pontjában szerepel – 

a következő rendelkezés lép:  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

11. Az alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki: 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. július 1. 

 

12. Az alapító okirat a következő 3.1. és 3.2. pontokkal egészül ki: 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.1.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.  

 

13. Az alapító okirat a következő 4.3. ponttal egészül ki: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv a működési területén ellátja az 

általános iskolás, óvodás gyermekek napközbeni étkeztetését, szociális étkeztetést és a 

nappali ellátásban történő étkeztetést, valamint a felsoroltakkal összefüggésben munkahelyi 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
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étkeztetést. Szabadkapacitása terhére vendégétkeztetést végezhet. 

 

 

 

 

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Bicske, 2017. __________ 

P.H. 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

1.) Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, 

hogy a Bicske Városi Konyha Alapító Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér 

Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése 

érdekében küldje meg. 

 
2.) 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: kéri, aki az egységes szerkezetű alapító okiratot támogatni tudja, az 

jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

 

119/2017. (VI. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T 
 

Tárgy: Bicske Városi Konyha egységes szerkezetű alapító okiratának jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Városi Konyha egységes szerkezetű alapító okiratának 

jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal jóváhagyja a Bicske 

Városi Konyha alapító okiratát: 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bicske Városi Konyha 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
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1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bicske Városi Konyha  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2060 Bicske, Rózsa utca 1. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat  

2.2.2. székhelye:2060 Bicske, Hősök tere 4. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Bicske Városi Óvoda  2060 Bicske, Árpád utca 13. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.1.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Bicske Város Önkormányzat  

3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti 

szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása. A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bicske Városi Óvoda (étkező és tálaló) 2060 Bicske, Árpád utca 13. 

2 
Bicske Városi Óvoda József Attila Utcai 

Tagóvodája (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, József Attila utca 9. 

3 
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 

(étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Apponyi Albert utca 2/A. 

4 

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola Szent István Úti Épület (étkező és 

tálaló) 

2060 Bicske, Szent István út 42. 

5 
Bicskei József Attila Általános Iskola és 

Szakiskola (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Hősök tere 5/b. 

6 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Telephelye (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Prohászka Ottókár utca 3. 

7 

Székesfehérvári SzC Fejér Megyei Vajda 

János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 

(étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Kossuth tér 3. 



 

15 

 

– 21. §-a szerinti gyermekétkeztetés, 21/A. § – 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés, 

ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, továbbá a szünidei 

gyermekétkeztetési feladatok ellátása. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 62. §-ában foglalt étkeztetés biztosítása, valamint az intézmények 

dolgozói részére és a közigazgatási terület lakosai számára az életkori sajátosságoknak 

megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő minőségű és mennyiségű elkészítése. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A költségvetési szerv a működési területén ellátja az általános iskolás, óvodás gyermekek napközbeni 

étkeztetését, szociális étkeztetést és a nappali ellátásban történő étkeztetést, valamint a felsoroltakkal 

összefüggésben munkahelyi étkeztetést. Szabadkapacitása terhére vendégétkeztetést végezhet. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

3 049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 

4 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bicske Város Önkormányzata teljes 

közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 

vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenysége felső határa a módosított 

kiadási előirányzatok 20%-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti nyilvános pályáztatási 

eljárás alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év meghatározott időre bízza 

meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) 

bekezdés g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától  

kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. június 27. napján kelt alapító okiratot 

visszavonom. 

 

 

 

Kelt: Bicske, 2017. ______________ 

P.H. 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

1.) Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy 

a Bicske Városi Konyha Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 

részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti 

közzétételéről gondoskodjon. 

 

 

6. Napirend: 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. május hónapban elvégzett 

munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy kereste a beszámolóban a Tatai úton lévő volt óvoda 

épületénél a fűnyírást és a sövényvágást, nem találta, de nincs is levágva. Jelezni szeretné, hogy 

mivel önkormányzati ingatlanról van szó és egy főútvonal mellett helyezkedik el, így szeretné 

kérni ennek a rendbetételét.  

 

Szabó Attila: ehhez kapcsolódóan megjegyzi, hogy be vannak törve az üvegek. Ez így 

veszélyes.  

 

Bálint Istvánné: úgy gondolja, hogy lehet, hogy rácsokat kellene rátenni, mert azokat akár 

később is fel lehet használni. Ez is egyfajta védelmet jelent.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: ha nincs több hozzáfűzni való, akkor kéri szavazzanak.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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120/2017. (VI. 26.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

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

munkálatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

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

beszámolót elfogadja. 

 

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

 

 

8. Bejelentések 

 

Komlós Kolos:  

- elmondja a Bicske, Hunyadi u. 60. szám mellett lévő ingatlannal kapcsolatban, hogy ott 

mindenféle raklap, fahulladék van nagyon régóta. Utolsó utca utolsó ház. Itt rendet 

kellene tenni. Ha rendet tettek, akkor a BGSZ dolgozói a gazt vágják le. Felszólítás 

kellene, közterületen engedély nélkül semmiféle anyagot nem lehet tárolni.  

- az Akácfa utcai rendőrlakásoknál van egy veszélyesen megdőlt oszlop, ami nagyon el 

van dőlve az épület irányába. 

- a Barsi u. 32. szám előtti csapadékvíz – elvezetéssel kapcsolatban tájékoztat. Gazos, 

iszapos, nincs kitakarítva.  

- elmondja, hogy a Kézai utcai légvédelmi szirénánál a kapcsoló berendezés fóliával van 

letakarva, ami rozsdás, korrodált.  

- tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a református temetőben vandálok kárt okoztak.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné:  

- Széchenyi és a Kézai u. sarkon lévő vízelvezetőben nő a bodzafa. Ennek az eltávolítását 

kéri.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: több bejelenteni való nem volt, a nyílt ülést 17 óra 43 perckor 

bezárja.  

K.m.f. 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Komlós Kolos 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


