JEGYZŐKÖNYV
a Gazdálkodási Bizottság
soros, nyílt üléséről
Az ülés helye:

Bicske, Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2017. szeptember 21. 14.00 óra

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
Bárányos József elnök
Döme Lászlóné bizottsági tag
Ivanics Imréné bizottsági tag
Varga Györgyné bizottsági tag
Távollévő bizottsági tag/ok:
Heltai Zsolt bizottsági tag
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Tuba Gabriella ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Bereczki Sándor Bicskei Barátság Horgász Egyesület
Börcs Krisztina könyvvizsgáló

Bárányos József: megnyitja a Gazdálkodási Bizottság soros, nyílt ülését. Megállapítja, hogy 3
fővel határozatképesek. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, és felkéri Varga
Györgynét a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja, 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:
137/2017. (IX.21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: 2017. szeptember 21-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének
megválasztásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Varga
Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Bárányos József: Javaslatot tesz a napirendekre. Felvételre javasolja a Bicske, 1580/2 hrsz-ú
ingatlan adásvételéről szóló előterjesztést. Szeretettel köszönti Bereczki Sándort a Bicskei
Barátság Horgász Egyesület képviselőjét, valamint Börcs Krisztina könyvvizsgálót, aki a
Bicske Építő Kft. előterjesztéséhez jelent meg és Nagyné Szita Erzsébetet, a BEMKK
igazgatóját. Kéri a bizottság tagjait, hogy a vendégekre tekintettel első napirendként tárgyalják
a Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről, másodikként pedig a Bicske
Építő Kft. 2017. I. negyedéves beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést.
Harmadikként a 2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről, valamint azt követő
napirendként a Bicske, 1580/2 hrsz-ú ingatlan adásvételéről szóló előterjesztést tárgyalják. Kéri
a bizottság tagjait, hogy aki ezekkel a változtatásokkal 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:
138/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: 2017. szeptember 21-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 2017.
szeptember 21-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
2. A Bicske Építő Kft. 2017. I. negyedéves beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
3. 2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről
Előterjesztő: polgármester
4. A Bicske, 1580/2 hrsz-ú ingatlan adásvételéről
Előterjesztő: polgármester
5. Összefogás Bicskéért Egyesület támogatási kérelméről
Előterjesztő: polgármester
6. A Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel történő együttműködési megállapodás
megkötéséről
Előterjesztő: polgármester
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7. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
8. A Bicskei Közművelődési Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
9. 2017. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről
Előterjesztő: polgármester
10. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
11. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
12. A Bicske, Madách I. utca (2583/22 hrsz) területéhez kapcsolódó földrészlet
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
13. A Katolikus Karitász helyiséghasználatáról
Előterjesztő: polgármester
14. Bicske, Kossuth tér (1582 hrsz) telekhatár-rendezéséről
Előterjesztő: polgármester
15. Bejelentések

16. Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület támogatási kérelméről
Bárányos József: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: Megkérdezi Bereczki Sándort, hogy kívánja-e kiegészíteni az
elhangzottakat.
Bereczki Sándor: Elmondja, hogy a környékbeli horgászati lehetőségek beszűkültek és a
nagyegyházi tavat bérlik nagy anyagi megterhelés mellett. A tagok kilépéssel reagálnak. Kérik
a képviselő-testület támogatását ahhoz, hogy a költségeket ki tudják fizetni.
Bárányos József: Ismerteti, hogy a bizottság 250.000.- Ft-tal javasolja támogatni az
egyesületet, de természetesen a képviselő-testület fog erről dönteni. Kéri a bizottság tagjait,
hogy aki egyetért ezzel a javaslattal, jelezze.
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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: Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület támogatási kérelméről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület támogatási kérelméről szóló határozati
javaslatot az alábbiak szerint:
1. helyt ad a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület kérelmének 250.000,-Ft-tal a 2017.
évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre álló
pénzösszeg terhére,
2. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesülettel kötendő, a
határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Döme Lászlóné bizottság tag megérkezik 14.07-kor.
Bereczki Sándor a döntést ismertetését követően, 14.10-kor távozik.
17. A Bicske Építő Kft. 2017. I. negyedéves beszámolójának elfogadásáról
Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: Elmondja, hogy számára az derül ki, hogy érdemi munkát a Kft. nem végez.
Felkéri Börcs Krisztina könyvvizsgálót, hogy mondja el, hogy ez az állítás igaz-e vagy hamis.
Börcs Krisztina: Ismerteti, hogy ez így nem igaz, mert a Kft. több vállalkozás megrendelésére
végzi tevékenységét, melyekből bevételei várhatók, de azok még nem kerültek kiszámlázásra.
Ivanics Imréné: Megkérdezi, hogy miért nem kerültek még kiszámlázásra.
Börcs Krisztian: Elmondja, hogy még folyamatban lévő megrendelésekről van szó.

4

Bárányos József: Elmondja, hogy a pénzügyi táblázatból ez nem derült ki. Kéri a bizottság
tagjait, hogy aki a beszámolót elfogadja, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
140/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2017. I. negyedéves beszámolójának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske Építő Kft. 2017. I. negyedéves beszámolójának elfogadásáról szóló
határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2017. I. negyedéves
beszámolóját 169 710e Ft mérlegfőösszeggel és -5 659 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Börcs Krisztina 14.12-kor, a döntést követően távozik.

18. 2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről
Bárányos József: Megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek.
Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az ünnepi
programtervezet az előterjesztésben megtalálható.
Bárányos József: Kéri, hogy a határozati javaslatot pontosítsák azzal, hogy bruttó összegről
van szó. Megkérdezi a bizottsági tagokat van-e kérdésük, észrevételük. Elmondja, hogy az
ünnepi műsort a Csokonai Iskola diákjai adják, és egyúttal kéri a BEMKK igazgatójának
segítségét a diákok próbáinak megszervezésében. Kérdése, hogy a kórus közreműködésére
igényt tartanak-e.
Nagyné Szita Erzsébet: Kiemeli, hogy fontos lenne a kórus jelenléte és segítsége a Himnusz
és a Szózat éneklése során.
Bárányos József: Kéri, hogy a kórustagok a nézőtéren kaphassanak helyet az ünnepi műsor
ideje alatt.
Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatot a kiegészítéssel elfogadja, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
141/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: 2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Tárgy: 2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről szóló határozati javaslatot az
alábbi pontosítással, miszerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a 2017. október 23. napi ünnepi megemlékezés megszervezésére a 2017. évi
költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati
funkción szereplő összeg terhére bruttó 750.000,-Ft keretösszeget biztosít,
2. 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.
19. A Bicske, 1580/2 hrsz-ú ingatlan adásvételéről
Bárányos József: Felkéri a jegyzőt az előterjesztés részletes ismertetésére.
Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést.
Nagyné Szita Erzsébet: Elmondja, hogy ő személy szerint örül az előterjesztésnek, bízik
benne, hogy az ingatlan megvásárlásával a Művelődési Központ és a Fiatalok háza raktározási
problémái részben megoldhatók lennének.
Bárányos József: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, kérdése. Amennyiben nincs,
kéri szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
142/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
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Tárgy: Bicske, 1580/2 hrsz.-ú ingatlan adásvétele
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske, 1580/2 hrsz.-ú ingatlan adásvételéről szóló határozati javaslatot az alábbiak
szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a tulajdonosokkal folytatott előzetes egyeztetés, valamint az M-CENSEO Bt. (1195
Budapest, Petőfi u. 17/B) által készített igazságügyi ingatlanforgalmi szakvélemény
alapján megvásárolja a bicskei 1580/2 hrsz-ú ingatlant.
2. az ingatlan vételárát bruttó 4.800.000,-Ft összegben határozza meg, az adásvétellel járó
egyéb költségeket – ügyvéd, ingatlan-nyilvántartás – az önkormányzat viseli.
3. a vételárra a 2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak 5. sorában, a 2006/2015.
(XII. 29.) Korm. határozatban biztosított összeg nyújt fedezetet.
4. a megvásárolt ingatlan további hasznosításáról a szomszédos – 1581/1 hrsz-ú – ingatlan
megvásárlását követően dönt.
5. az 1. pont alapján felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és
felkéri a jegyzőt, hogy a megvásárolt ingatlant az önkormányzat vagyonkataszterébe
vegye nyilvántartásba, forgalomképes vagyonelemként.

20. Összefogás Bicskéért Egyesület támogatási kérelméről
Bárányos József: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a
határozati javaslattal, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
143/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Összefogás Bicskéért Egyesület támogatási kérelméről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja az Összefogás Bicskéért Egyesület támogatási kérelméről szóló határozati javaslatot
az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. helyt ad az Összefogás Bicskéért Egyesület kérelmének 50.000,-Ft-tal a 2017. évi
költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre álló
pénzösszeg terhére,
2. felhatalmazza a polgármestert az Összefogás Bicskéért Egyesülettel kötendő, a
határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

21. A Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel történő együttműködési megállapodás
megkötéséről
Bárányos József: Felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: Tájékoztatja a bizottsági ülés résztvevőit, hogy a polgárőr egyesület nagyon
jól kiveszi a részét a város életéből, nagyon sok közlekedésirányító és egyéb más tevékenységet
is ellátnak, ezért módosító javaslattal kíván élni. Javasolja, hogy legalább két évre, 2019.
december 31-ig hosszabbítsák meg ezt az együttműködési megállapodást.
Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a módosítással egyetért, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
144/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: A Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel együttműködési megállapodás megkötéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel együttműködési megállapodás megkötéséről
szóló határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel, miszerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozati
javaslat melléklete szerinti 2019. december 31-ig szóló határozott idejű együttműködési
megállapodás aláírására.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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22. A Magyar Máltai
elszámolásáról

Szeretetszolgálat Egyesület részére nyújtott támogatás

Bárányos József: Felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: Megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. Észrevétel,
hozzászólás hiányban kéri, hogy szavazzanak. Aki a beszámolót elfogadja, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
145/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT

Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
részére nyújtott 100.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

23. A Bicskei Közművelődési Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Bárányos József: Felkéri a jegyzőt az ismertesse az előterjesztést.
Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést. Hangsúlyozza, hogy a határozati javaslat két részből
áll, a beszámoló elfogadásáról, valamint a fel nem használt összegre vonatkozó kérelemnek
helyt adó döntésről.
Bárányos József: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Nincs, akkor kéri, hogy
szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
146/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló
határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére nyújtott 6.000.000,-Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót
elfogadja.
2. a Bicskei Művelődési Közalapítvány kérelmének helyt ad és a részére nyújtott fel nem
használt 2.002.711,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználását
2017. december 31-re, az elszámolási határidejét 2018. március 31-re módosítja.

24. 2017. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről
Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést.
Ivanics Imréné: Javasolja, hogy a határozati javaslat 2. pontjában a lakossági igények
szövegrész módosítását. Azzal indokolja, hogy az adományokat azok számára adják át, aki
rászorulnak a segítségre.
Bárányos József: Megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért a módosítással. Ki az, aki a határozati
javaslatot így elfogadja?
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
147/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: 2017. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a 2017. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről szóló
határozati javaslatot az alábbi módosítással, miszerint:
1. adventi adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalás) hirdet,
2. az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza a rászorultság felmérésével,
továbbá a beérkezett adományok szétosztásának megszervezésével, lebonyolításával,
3. a belföldi adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata 200.000,-Ft
támogatást folyósít,
4. a támogatást a 2017. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre
álló pénzösszeg terhére biztosítja,
5. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az
adventi adománygyűjtést,
6. felhatalmazza a polgármestert a közérdekű kötelezettségvállalás - jelen határozat 1.
számú mellékleteként csatolt megállapodás - aláírására,
7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon
elrendeli.
8. az ajándékok csomagolása az önkormányzati intézmények által felkért személyek
segítségével történik.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

25. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Bárányos József: Megadja a szót Fritz Gábornak az előterjesztés ismertetésére.
Fritz Gábor: Ismerteti, hogy előkészítésre került a rendelet-tervezet. Felkéri Molnár Enikő
pénzügyi irodavezetőt ismertesse azt a bizottság tagjaival részletesen.
Molnár Enikő: Elmondja, hogy az előirányzat módosítás a képviselő-testület döntéseinek
megfelelően, az alábbiakat tartalmazzák: a normatív állami támogatást, Bicske Város
Önkormányzat Képviselő-testületének határozataiban foglalt döntések átcsoportosítását, és a
pályázati pénzforrásokat. Jelzi, hogy több pályázat esetében is az idei évben lejár az elszámolási
határidő.
Bárányos József: Megkéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a költségvetés módosítását,
jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
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A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
148/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
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
1. kiadási főösszegét
2 967 990 ezer forintban
2. bevételi főösszegét
2 967 990 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint:
1. Költségvetési bevételek összege:
2 186 224 ezer forint
2. Költségvetési kiadások összege:
2 954 547 ezer forint
3. Költségvetési hiány összege:
768 323 ezer forint
4. finanszírozási bevételek összege
781 766 ezer forint
5. finanszírozási kiadások összege
13 443 ezer forint
6. belső finanszírozási összege
781 766 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 1-31. 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
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a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

1 371 165
1 371 165

ezer forintban
ezer forintban

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

393 775
393 775

ezer forintban
ezer forintban

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény
Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

117 242
117 242

ezer forintban
ezer forintban

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila
utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

80 235
80 235

ezer forintban
ezer forintban

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas
Tagóvodája 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

182 851
182 851

ezer forintban
ezer forintban

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes
Művelődési
Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

63 323
63 323

ezer forintban
ezer forintban

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

30 757
30 757

ezer forintban
ezer forintban

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági
2017. évi költségvetésének

Szervezet
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a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

345 133
345 133

ezer forintban
ezer forintban

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

188 223
188 223

ezer forintban
ezer forintban

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”

195 286
195 286

ezer forintban
ezer forintban

3. § A Rendelet 1 – 31. melléklete helyébe e rendelet 1 – 31. melléklete lép.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

26. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Bárányos József: Átadja a szót a jegyzőnek.
Fritz Gábor: Elmondja, hogy jogszabály nem kötelez a költségvetés I. félévi teljesítéséről
szóló előterjesztés elkészítésére, de úgy gondolja, hogy szükségesnek találták tájékoztatni a
bizottságot, illetve a képviselő-testületet a 2017. évi I. félévi teljesítésről, valamint a
pályázatokról.
Bárányos József: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük. Egyéb kérdés,
hozzászólás hiányában, kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
149/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Bicske Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének első félévi teljesítéséről készült beszámolót – a mellékleteivel együtt –
tudomásul veszi.

27. A Bicske, Madách I. utca (2583/22 hrsz) területéhez kapcsolódó földrészlet
elfogadásáról
Bárányos József: Átadja a szót Fritz Gábornak.
Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a határozati javaslat elfogadása nem
jár kötelezettségvállalással az önkormányzat részére, hiszen az ingatlanok rá vannak kötve a
közműhálózatra.
Bárányos József: Jelzi, hogy az ingatlanok a másik oldalon vannak, itt csak a kertek vége van.
Kérdése, hogy ha valaki az itt lévő telkeket megveszi, akkor jogos igénnyel léphet-e fel, hogy
a közművesítést biztosítsa az önkormányzat és ennek költségeit az önkormányzat állja.
Fritz Gábor: A közművesítést igényelheti, de a költségek fedezését már nem.
Döme Lászlóné: Véleménye szerint, aki megvásárolja a telket, az megtekintett állapotban veszi
meg és nyilván tájékozódik róla, hogy van-e közmű és az milyen költséggel jár, az ingatlan
vételárában jelentkezni fog, hogy az egy összközműves telek vagy sem.
Bárányos József: Megkérdezi, hogy van-e még kérdés. Nincs. Kéri, hogy aki támogatja a
határozati javaslatot, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
150/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT

15

Tárgy: Bicske, Madách utca (2583/22 hrsz) közút területéhez kapcsolódó földrészlet
elfogadása
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske, Madách utca (2583/22 hrsz) közút területéhez kapcsolódó földrészlet
elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztályának
800061/7/2017 számú határozatával jóváhagyott telekalakítás során, ajándékozás
jogcímén köszönettel elfogadja a bicskei 2600/1; 2604/1 és a 2605/2 ingatlanokból
kialakult, összesen 351 m2 földrészletet a szabályozási terv szerinti tömbfeltárás
támogatása érdekében, melyet a hivatkozott telekalakítás keretében beolvaszt a
tulajdonában lévő bicskei 2583/22 hrsz-ú ingatlanba.
2. az ajándékozással elfogadott földrészlet értékét a telekalakítási és adásvételi szerződés
alapján 7.500,-Ft/m2 értékben állapítja meg.
3. az 1. pont alapján felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz, valamint a Patóné
dr. Keller Terézia ügyvéd által elkészített telekalakítási, adásvételi és ajándékozási
szerződés aláírására.

28. A Katolikus Karitász helyiséghasználatáról
Bárányos József: Felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére.
Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: Megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van-e kérdés. Megkéri a
bizottsági tagokat, hogy aki támogatja, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
151/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Katolikus Karitász helyiséghasználatáról
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Katolikus Karitász helyiséghasználatáról szóló határozati javaslatot az alábbiak
szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a „Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén – Bicskei Kultúrkúria" című,
TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00021 jelű pályázatának megvalósítása érdekében a Bicskei
Római Katolikus Egyházközséggel 2014. szeptember 20-án kötött – a Bicskei
Katolikus Karitász által használt 76 m2 alapterületű, Bicske, Ady E. u. 11. számú épület
alsó szintjére vonatkozó – megállapodást közös megegyezéssel, 2017. szeptember 01.
napjával felbontja,
2. a Bicskei Katolikus Karitász tevékenységének elismerése és támogatása mellett
továbbra is elkötelezett, ezért a szervezet működéséhez, önként vállalt feladatként –
térítésmentesen, pályázati eljárás nélkül – biztosítja a Bicske, Bartók Béla u. 2-4. alatti
ingatlan 57 m2-es helyiségcsoportját határozatlan időre, 60 napos felmondási idő
kikötésével. A helyiség közüzemi költségeit a használó fizeti meg a szolgáltató által
kibocsátott számla alapján.
3. felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes helyiségbiztosításról szóló megállapodás
aláírására.

29. Bicske, Kossuth tér (1582 hrsz) telekhatár-rendezéséről
Bárányos József: Elmondja, hogy ez a Spar és a Kultúrház területének 2 m2-es átvariálásáról
szól.
Fritz Gábor: Helyesel és ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: Megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. Kéri, hogy aki
támogatja a telekhatár-rendezését, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
152/2017. (IX. 21.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Bicske, Kossuth tér (1582 hrsz) telekhatár-rendezéséről
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske, Kossuth tér (1582 hrsz) telekhatár-rendezéséről szóló határozati javaslatot
az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1) annak figyelembe vételével, hogy az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok
rendeltetésszerű használatát a változás nem korlátozza, a tulajdonában lévő bicskei 1582
hrsz (Kossuth tér, forgalomképtelen, közterület) és 1578 hrsz (Művelődési Központ,
korlátozottan forgalomképes, intézményi ingatlan), valamint a VPM Projekt Kft
tulajdonában lévő bicskei 1581/2 hrsz (áruház, magántulajdon) telekhatár-rendezését –
a birtokhatárok és az ingatlan-nyilvántartási adatok egyezősége érdekében – a TerraGeodézia Bt. (8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 19.) által 493-F/2017 munkaszámú
változási vázlatnak megfelelően támogatja.
2) felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban írt változási vázlat jóváhagyására, továbbá
a telekhatár-rendezés során szükséges jognyilatkozatok, megállapodások aláírására.
3) felkéri a jegyzőt, hogy a telekhatár-rendezés ingatlan-nyilvántartási bejegyzését
követően az önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartásán a változások átvezetéséről
gondoskodjon.
30. Bejelentések
Bárányos József: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e bejelentésük. Megkérdezi, hogy
a kisállomás környékének parkolási problémája ügyében, melyet korábban jelezett, történt-e
előrelépés.
Fritz Gábor: Tájékoztatja, hogy a Bicskei Rendőrkapitány megkeresése a probléma jelzésével
kapcsolatosan megtörtént.
Ivanics Imréné: Jelzi, hogy a város területén több olyan sövény, illetve fa van, amely a
közlekedésbiztonsági szempontból aggályos.
Fritz Gábor: Elmondja, hogy az ilyen esetekben a BGSZ levághatja bejelentés alapján a
sövényt.
Ivanics Imréné: Kéri, hogy a BGSZ munkatársai járják körbe a várost és az ilyen közlekedést
akadályozó növények nyírását végezzék el.
Elmondja, hogy a külterületen megépült kerékpárút és a közút közötti részen is szükséges lenne
a fák hajtásait visszavágni, mert az is balesetveszélyes, hiszen nem lehet látni a kerékpárosokat.
Bárányos József: Megkérdezi, hogy kíván-e valaki további bejelentést tenni. Nem, ezért
megköszöni a jelenlévőknek a munkát és a Gazdálkodási Bizottság soros, nyílt ülését
15.07-kor bezárja.

Kmf.
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Bárányos József
Gazdálkodási Bizottság elnöke

Varga Györgyné
a Gazdálkodási Bizottság részéről
jegyzőkönyv-hitelesítő
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