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

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

Az ülés időpontja:

2017. október 19. 15.00 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
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Tuba Gabriella ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója
Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nkft. igazgatója
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nkft. gazdasági igazgatója
Bokros Ilona KLIK - Bicskei József A. Általános Iskola képviselője

Bárányos József: megnyitja a Gazdálkodási Bizottság soros, nyílt ülését. Megállapítja, hogy 3
fővel határozatképesek. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, és felkéri Döme
Lászlónét. Megkéri 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:
161/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: 2017. október 19-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme Lászlónét
megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Bárányos József: A napirendek módosítását javasolja. Elsőnek javasolja a Bicskei
Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. féléves beszámolójának
elfogadásáról, másodiknak a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére nyújtott támogatás
elszámolásáról szóló előterjesztéseket. Továbbá felvételre javasolja a 2018. évi bicskei
jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról, a Bicske Építő Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról, valamint az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi
rendjének felülvizsgálatáról szóló előterjesztéseket.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele. 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:
162/2017. (X. 19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: 2017. október 19-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 2017. október
19-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
2.) Székesfehérvári Tankerületi Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
3.) A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány
önkormányzat által történt finanszírozásának elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
4.) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
5.) Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester

és

Szolgáltató

Kft.

2017.

I.

féléves
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6.) Bicske Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
7.) Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről
Előterjesztő: polgármester
8.) Arany János emléknap megszervezéséről
Előterjesztő: polgármester
9.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
10.) Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
11.) A 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
12.) A Bicske Építő Kft. 2017. I. féléves beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
13.) Az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
14.) Bejelentések

1.) Napirendi pont
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megadja a szót Dr. Balogh Gyula igazgatónak.
Dr. Balogh Gyula: elmondja, hogy az Egészségügyi Központ I. félévre vonatkozó
teljesítménye eltér a tervhez képest, melyet a biatorbágyi telephely működésével és annak
befejezésével indokol. Hangsúlyozza, hogy ebből hátrányt nem szenvedett Bicske város
lakossága ennek az együttműködésnek a kapcsán.
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Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük. Megadja
a szót Ivanics Imrénének.
Ivanics Imréné: szeretné megkérdezni, hogy az Egészségügyi Központ bővítésével
kapcsolatos tervezési munkák megkezdődtek-e már. További kérdése, hogy a bővítéshez
szükséges forrást hogyan lehet megteremteni.
Dr. Balogh Gyula: ismerteti, hogy megkapta polgármester úrtól a tervezés megindításához
szükséges felhatalmazást. Elmondja, hogy az engedélyezési terv dokumentáció mintegy 30-31
millió forintba kerül, melynek fedezete a város részéről teljes egészében nem állt rendelkezésre,
és az Egészségügyi Központ felajánlotta, hogy kb. 2/3-részét, mintegy 20 millió forintot
önerőből vállalt. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a tervezés elindult, az érintett szakterületek
(szakorvosi rendelés, alapellátás képviselő, azaz a háziorvosok, fogászat, védőnői szolgálat)
bevonásra kerültek, és mindenki megfogalmazhatja a jövőre nézve az elvárásait annak
érdekében, hogy a járóbeteg ellátás keretében elvégezhető feladatoknak eleget tudjanak tenni.
Ismerteti, hogy megrendelte a megvalósíthatósági tanulmányát a CT- és MR- készülékek
üzembehelyezésének, működtetésének és a fenntartható működés biztosítása érdekében.
Szeretnék, ha ezek az eszközök Bicskén helyben elérhetőek lennének a jövőben. Ismerteti, hogy
ezek rendkívül költség- és szakember-igényes készülékek.
Bárányos József: megkérdezi, hogy hogyan állnak most szakorvosokkal.
Dr. Balogh Gyula: elmondja, hogy a humánerőforrás-hiány már kezd megmutatkozni, most is,
az ülést követően, orvoskollégákkal fog egyeztetni.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e még kérdésük. Amennyiben nincs, kéri, hogy aki
egyetért a beszámolóval, 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:
163/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató
Nonprofit Kft. 2017. I. féléves beszámolóját 587 495e Ft mérlegfőösszeggel és 39 785e Ft
adózott eredménnyel elfogadja.
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Bárányos József: megköszöni a jelenlétet és további sok sikert kíván.
Dr. Balogh Gyula és Szoboszlai Enikő a napirendi pont tárgyalását követően 15.13-kor
elhagyják az üléstermet.

2.) Napirendi pont
Székesfehérvári Tankerületi Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megkérdezi Bokros Ilona, igazgatót, hogy kívánja-e kiegészíteni.
Bokros Ilona: köszönetét fejezi ki az iskola tanulói és tanárai nevében a támogatásért, melynek
köszönhetően magas színvonalú rendezvénysorozatot tudtak lebonyolítani.
Bárányos József: Megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. Kérdés, hozzászólás
hiányában, 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
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
164/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Székesfehérvári Tankerületi Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról
szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Tankerületi Központ
részére nyújtott 200.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
Bokros Ilona a napirendi pont tárgyalását követően 15.15-kor távozik.
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3.) Napirendi pont
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány
önkormányzat által történt finanszírozásának elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megköszöni a felvezetést. Mmegkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.
Kérdés hiányában kéri a bizottság tagjait, hogy 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:
165/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány
önkormányzat által történt finanszírozásának elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett költségvetési hiány
önkormányzat által történt finanszírozásának elszámolásáról szóló határozati javaslatot az
alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság viharkárból keletkezett 2 179 649,- Ft költségvetési hiány
önkormányzat által történt finanszírozásról szóló elszámolását elfogadja.

Bálint Istvánné alpolgármester 15.16-kor megérkezik a bizottsági ülésre.
4.) Napirendi pont
A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. féléves beszámolójának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Bárányos József: köszönti Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt és Nagyné Szita Erzsébet
igazgató asszonyt. Felkéri Ádámné Bacsó Erika irodavezetőt az ismertetésre.
Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést.
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Bárányos József: megkérdezi Nagyné Szita Erzsébet igazgatót, hogy van-e valamilyen további
észrevétele.
Nagyné Szita Erzsébet: elmondja, hogy a szakmai beszámoló tartalmazza a hozzászólásukat.
Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdésük. Hozzászólás és
további kérdés hiányában 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
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
166/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető
Nonprofit Kft. 2017. I. féléves beszámolóját 33 044e Ft mérlegfőösszeggel és 3 941e Ft adózott
eredménnyel elfogadja.

5.) Napirendi pont
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. I. féléves beszámolójának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést, kiegészíti azzal, hogy a Felügyelő Bizottság
a reggeli órákban ülésezett és elfogadásra javasolja a társaság I. féléves beszámolóját.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.
Ivanics Imréné: javasolja pályázat kiírását, befektető keresését a hasznosítás érdekében.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek egyéb észrevétele. A határozati javaslat
kiegészítésre tesz javaslatot. A Gazdálkodási Bizottság felhatalmazza polgármester urat arra,
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hogy tegye meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy minél előbb befektetőket találjanak a forrás
hatékony felhasználására. Megkéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja
a határozati javaslatot, 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:
167/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. I. féléves
beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és
Szolgáltató Kft. 2017. I. féléves beszámolóját 11 573e Ft mérlegfőösszeggel és -76e Ft adózott
eredménnyel elfogadja.
A Gazdálkodási Bizottság felhatalmazza a polgármestert arra, hogy tegye meg a szükséges
lépéseket ahhoz, hogy minél előbb befektetőket találjanak az önkormányzati tulajdonban lévő
ásványvízkútban rejlő lehetőségek kihasználására.

6.) Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valamilyen kérdés. Nincs. Megkéri a bizottság
tagjait, 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:
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168/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2018.évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja Bicske Város Önkormányzata 2018.évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési
tervét a mellékleteivel együtt jóváhagyja.
Az ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7.) Napirendi pont
Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről
Előterjesztő: polgármester
Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Humánerőforrások
Bizottsága tárgyalta az előterjesztést és annyi kiegészítéssel élt, hogy a december 16-i program
egészüljön ki az Adventi koncert megfogalmazással.
Bárányos József: megadja a szót Nagyné Szita Erzsébetnek.
Nagyné Szita Erzsébet: elmondja, hogy az idei évben is nagyon gazdag, változatos, színes
adventi programsorozattal készülnek.
Bárányos József: megkérdezi, hogy az intézmények a testületi döntést követően mikor és hol
tudják felvenni a támogatást.
Bálint Istvánné: elmondja, hogy tudomása szerint az intézmények kapnak erre vonatkozóan
tájékoztatást.
Bárányos József: jelzi, hogy a második gyertyagyújtás alkalmával a Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola énekkara működik közre, a negyedik gyertyagyújtás alkalmával, pedig a
Csokonai iskola összes diákja, mivel egyúttal az iskolai karácsonyi ünnepség megtartására is
sor kerül.
Megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. Nincs kérdés, ezért kéri, hogy aki
támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
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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:
169/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről szóló
határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az adventi ünnepkörhöz, gyertyagyújtáshoz kapcsolódó városi karácsonyt megszervezi.
2. Felkéri az iskolák és az óvoda vezetőjét, valamint az egyházak vezetőit, hogy a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően legyenek részesei az ünnepségnek az alábbiak szerint:
• Az ünnepség helyszíne: Hősök tere
• Az ünnepségek időpontjai:
- GYERTYAGYÚJTÁS I. (péntek) - december 1. 10:30 –– közreműködik a Szent László
Általános Iskola
- Színnel-Lélekkel Művészeti Egyesület adventi kiállítása - december 1. 18.00- Fiatalok Háza
- GYERTYAGYÚJTÁS II. (szombat) - december 9. 14:00 - Adventi forgatag –
közreműködnek a bicskei oktatási intézmények
- GYERTYAGYÚJTÁS III. (péntek) - december 15. 10:30 -– közreműködik a Bicskei Városi
Óvoda
- Fiatalok Háza (szombat) - december 16. 16:00 –– közreműködik a Bicskei Prelúdium
Alapfokú Művészeti Iskola
- GYERTYAGYÚJTÁS IV. (péntek) - december 22. 10:30 –– közreműködik a Bicskei
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola.
3. Felkéri a Petőfi Művelődési Központot az adventi vásár és az ünnepség előkészítésére, a
teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. A
Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján
készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.
4. 2017. december 10. (vasárnap) napjára „Adventi úszóversenyt” hirdet, amelynek
koordinálására felkéri Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt.
5. Felkéri a bicskei oktatási intézményeket a Város Karácsonyfája díszeinek elkészítésére, és
meghívja az adventi kirakodóvásáron való részvételre, amelyekhez az alapanyagok
beszerzésére 30.000,-Ft/intézményegység összeget biztosít. Az alapanyagra kapott
pénzösszeg felhasználásáról az oktatási intézményeknek november 30-ig kell elszámolniuk.
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6. A városi díszkivilágítás felszerelésére - 2017. december 1-jéig - felkéri a Bicskei Gazdasági
Szervezetet. A díszkivilágítás felszerelésével kapcsolatban felmerülő költségek a Bicskei
Gazdasági Szervezetet terhelik.
7. A város adventi dekorációjának elkészítésével - a Petőfi Művelődési Központ
szakembereinek és a Bicskei Gazdasági Szervezetet munkatársainak a bevonásával megbízza dr. Lovasné Báder Katalint, a Humánerőforrások Bizottság tagját.
8. Az ünnepséghez kapcsolódó költségekre az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő
összeg terhére 700.000,-Ft keretösszeget biztosít.

8.) Napirendi pont
Arany János emléknap megszervezéséről
Előterjesztő: polgármester
Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. Kérdés hiányában
kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, 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:
170/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Arany János emléknap megszervezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja az Arany János emléknap megszervezéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak
szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Arany János emléknap
megszervezését, és a program költségeire bruttó 400.000,- Ft összeget biztosít a Bicskei
Egységes Művelődési Központ és Könyvtár részére Bicske Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére.

9.) Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
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Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: elmondja, hogy valójában három nagyobb tétel van, három pályázat, a
galagonyási kerékpárút, a városi kerékpárút és a városi piac, amelyek indokolják a költségvetés
módosítást. Megkérdezi, hogy ezek a pénzek megérkeztek-e.
Molnár Enikő: igennel válaszol.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottságnak. Megkéri a tagokat, hogy aki
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:
171/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
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
3 499 061 ezer forintban
2. bevételi főösszegét
3 499 061 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint:
1. Költségvetési bevételek összege:
2 717 295 ezer forint
2. Költségvetési kiadások összege:
3 485 618 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
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(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. §
(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2)
bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg az
alábbiak szerint:
1. az 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és
felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2017. évre tartalmazza, és
2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2017. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazza, és
3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2017. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazza, és
4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2017. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazza, és
5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai
Egység) és a Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait
tartalmazza, és
6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 2017. évi
tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és
7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és
kiadásait tartalmazza, és
8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és
kiadásait tartalmazza, és
9. a 9. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 2017. évi tervezett
költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és
10. a 10. melléklet a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2017. évi tervezett
költségvetési bevételei és kiadásai, és
11. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és
kiadásait tartalmazó melléklet, és
12. a 12. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és
13. a 13. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit
és kiadásait tartalmazó melléklet, és
14. a 14. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési
bevételeit tartalmazó melléklet, és
15. a 15. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési
kiadásait tartalmazó melléklet, és
16. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó
melléklet, és
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17. a 17. melléklet Egységes a Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha,
Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó melléklet, és
18. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ
2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazza, és
19. a 19. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett előirányzatait
tartalmazza, és
20. a 20. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait
kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és
21. a 21. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait
kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és
22. a 22. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi
tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és
23. a 23. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi
tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és
24. a 24. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi
tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerinti melléklet lép, és
25. a 25. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést önként
vállalt feladatkörönként tartalmazza, és
26. a 26. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést
kötelezően vállalt feladatkörönként tartalmazza, és
27. a 27. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést
államigazgatási feladatkörönként tartalmazza, és
28. a 28. melléklet a 2017. évi tervezett támogatásokat tartalmazza, és
29. a 29. melléklet a 2017. évi tervezett felújításokat tartalmazza, és
30. a 30. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházási kiadásait
tartalmazza, és
31. a 31. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett tartalék előirányzatot
tartalmazza, és
32. a 32. melléklet Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó
költségvetési kiadási tételeit tartalmazza, és
33. a 33. melléklet Bicske Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a
2017-2020. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza, és
34. a 34. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, és
35. a 35. melléklet Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza, és
36. a 36. melléklet 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.”
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

1 874 817

ezer forintban
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b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

1 874 817

ezer forintban

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

393 869
393 869

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.

117 361
117 361

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.

80 354
80 354

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.

182 970
182 970

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.

64 693
64 693

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.

31 238
31 238

ezer forintban
ezer forintban

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

345 215

Szervezet

ezer forintban
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b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

345 215

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.”

210 351
210 351

ezer forintban
ezer forintban

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szabadidőközpont Üzemeltető 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”

9 970
9 970

Sportlétesítmény

és

ezer forintban
ezer forintban

3. § A Rendelet 1 – 35. melléklete helyébe e rendelet 1 – 36. melléklete lép.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2017. ………………
Fritz Gábor
jegyző

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

10.) Napirendi pont
Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
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Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy egy határozatot kellene
elfogadnia a nyersanyagköltségre vonatkozóan, illetve a rendelet-módosítást kellene
jóváhagynia a bizottságnak.
Bárányos József: megkérdezi a tagokat, hogy van-e kérdésük. Nincs. Kéri, hogy először a
költségekről 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:
172/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Bölcsődei Szakmai Egység
bölcsődei étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Bölcsődei Szakmai Egység
bölcsődei étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról szóló határozati javaslatot az
alábbiak szerint:
Bicske
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
fenntartásában
működő
gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg:
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai
Egység étkezés nyersanyagköltsége:
Nyersanyagköltség Ft (nettó)
Intézmény
Egyesített Családsegítő
és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ
Bölcsődei
Szakmai
Egység

Reggeli

Tízórai

Ebéd

80

35

185

Uzsonna

70

Összesen

370

Bárányos József: Megkéri a bizottság tagjait, hogy aki a rendelet-módosítást elfogadja, 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
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A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
173/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet
módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (….) önkormányzati rendelete
az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.)
önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. § A gyermekétkeztetés bruttó intézményi térítési díja a nyersanyagköltség figyelembe
vételével a következő:
a) Bicske Városi Óvodában biztosított étkeztetés esetében fizetendő
aa) tízórai térítési díja
100,- Ft
ab) ebéd térítési díja
280,- Ft
ac) uzsonna térítési díja
90,- Ft
b) A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában biztosított étkeztetés esetében
fizetendő
ba) tízórai térítési díja
110,- Ft
bb) ebéd térítési díja
310,- Ft
bc) uzsonna térítési díja
100,- Ft.
c) A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola általános iskolai egységében
biztosított étkeztetés esetében fizetendő
ca) tízórai térítési díja
110,- Ft
cb) ebéd térítési díja
310,- Ft
cc) uzsonna térítési díja
100,- Ft.
d) A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai egységében biztosított
étkeztetés esetében fizetendő
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da) tízórai térítési díja
db) ebéd térítési díja
dc) uzsonna térítési díja
e) A Vendég étkeztetés esetén fizetendő
ebéd térítési díja teljes adagra
fél adag esetén a teljes ár 70%-a

125,- Ft
360,- Ft
115,- Ft.

680,- Ft.
475,- Ft

f) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Gondozási
Központ Szakmai Egységében étkeztetés esetén fizetendő
ebéd térítési díja
700,-Ft.
g) Bicske Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai és bölcsődei
alkalmazottak kedvezményes étkeztetés esetében fizetendő
ebéd térítési díja
340,-Ft.
h) A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola alkalmazottai által fizetendő helyben
fogyasztott ebéd térítési díja
500,-Ft
i) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei
Szakmai Egységében biztosított étkeztetés esetében fizetendő
ia) reggeli térítési díja
100,- Ft
ib) tízórai térítési díja
45,- Ft
ic) ebéd térítési díja
235,- Ft
id) uzsonna térítési díja
90,- Ft.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2017. október 25.
Fritz Gábor
jegyző

11.) Napirendi pont
A 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
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Ádámné Bacsó Erika: ismerteti, hogy az előző évek hagyományát folytatva 2018-ban az új
esztendőt egy jótékonysági rendezvénnyel szeretné köszönteni a város. Az ünnepség keretében
Konkoly Csenge népi énekes, előadóművész, népzenész és a Magyarhang Zenekar koncertjére
kerülne sor. A korábbi évekhez hasonlóan a bevételeket jótékonysági célra szeretnék
felhasználni, melyhez egy ad hoc bizottság felállítását javasolják alpolgármester asszonnyal és
a három bizottsági elnökkel, akik majd döntenének az összegyűlt adományok szétosztásáról.
Bárányos József: elmondja, hogy a határozati javaslat két összeget tartalmaz, bruttó
200.000,- Ft-ot a rendezvény lebonyolítására és bruttó 300.000,- forint az adomány
önkormányzati felajánlásaként. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a bizottság részéről.
Bálint Istvánné: ismerteti, hogy az előterjesztés azért készült így, mert eddig az újévi
koncertek előtt már tudtak olyan személyről vagy személyekről, akik részére az adományok
átadásra kerültek. Elmondja, hogy hála Istennek jelen pillanatban nem tudnak olyan gyermek
vagy felnőtt, akinek ezt át tudnák adni. Az ad hoc bizottság átruházott hatáskörében dönt majd.
Bárányos József: megkérdezi hogy van-e kérdése, észrevétele a bizottság tagjainak. Nincs,
ezért 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:
174/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: A 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról szóló rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertet az előterjesztésben szereplő
programtervezet szerint rendezi meg,
2. a rendezvény bevételeit jótékonysági célra, rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy
(személyek) megsegítésére fordítja,
3. felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a
rendezvény előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására
• plakátok, szórólapok, figyelemfelkeltő tabló előkészítése
• műsorvezetői forgatókönyv elkészítése, műsorvezetés biztosítása
• adományszelvények, meghívó elkészíttetése, meghívók postázása
• adománylevelek elkészítése, ajándékok megvásárlása.
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4. a 3. pontban felsorolt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 200.000,- Ft-ot
biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés dologi kiadásai terhére.
5. a fentiek mellett a 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert
adománygyűjtését bruttó 300.000,- forinttal támogatja, melyre Bicske Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet.
6. elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését.
7. Ad hoc bizottság létrehozását határozza el.
8. Az ad hoc bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
• Bálint Istvánné alpolgármester asszony
• Sulyokné Guba Judit Humánerőforrások Bizottság elnöke
• Iványi Ferenc Tivadarné Város- és Vállakozásfejlesztés Bizottság elnöke
• Bárányos József Gazdálkodási Bizottság elnöke
9. Felhatalmazza az ad hoc bizottságot a jótékonysági újévköszöntő koncert bevételének a
rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy (személyek) közötti elosztására.

12.) Napirendi pont
A Bicske Építő Kft. 2017. I. féléves beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Ádámné Bacsó Erika: ismerteti, hogy a Bicske Építő Kft. szintén önkormányzati tulajdonú
társaság, így a testület felé működéséről beszámolót kell benyújtania. Bicske Építő Kft.
elkészítette a 2017. I. féléves beszámolóját 186 417e Ft mérlegfőösszeggel és 3 618 eFt adózott
eredménnyel. A felügyelő bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük. Nincs, ezért kéri, hogy
aki támogatja a határozati javaslatot, 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:
175/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2017. I. féléves beszámolójának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske Építő Kft. 2017. I. féléves beszámolójának elfogadásáról szóló határozati
javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2017. I. féléves
beszámolóját 186 417e Ft mérlegfőösszeggel és 3 618 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
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13.) Napirendi pont
Az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
Bárányos József: véleménye szerint szakember készítette elő az előterjesztést.
Ivanics Imréné: kéri, hogy menjenek végig az előterjesztés egyes pontjain.
Bárányos József: megkérdezi, hogy mennyibe kerül a forgalmi rendváltozások végrehajtása.
Fábián Róbert: válaszol. 650.000,- Ft.
Ivanics Imréné: véleményét megfontolásra javasolja, miszerint a határozati javaslat 10.
pontjában a Kodály Zoltán utca élvezzen elsőbbséget a többivel szemben.
Bálint Istvánné: elmondja, hogy a rendőrség részéről Mecséri Zoltán, a hivatal részéről Soós
Attila, valamint Komlós Kolos közösen készítették elő.
Fábián Róbert: ismerteti, hogy az előterjesztés 12. pontjában szerepel, hogy a táblával
szabályozott kereszteződésekben fél év alatt 3 baleset történt, míg az egyenrangú
útkereszteződésekben évi 2. Az előterjesztés mellékletében szereplő baleseti statisztikának több
mint a fele az elsőbbség meg nem adásából történt.
Bálint Istvánné: javasolja az Ivanics Imréné képviselő által javasoltak megvizsgálását a
képviselő-testületi ülésig.
Ivanics Imréné: elmondja, hogy az a baj, hogy ezt az anyagot az ülés előtt kapták meg és nem
volt idejük egyeztetni. Elmondja, hogy a következő kérdése az Arany János utcában a
Prohászka O. utcától az Arany János utca 6. számig a megállási tilalom bevezetésére
vonatkozik. Ismerteti, hogy reggelente és délutánonként óriási káosz van a közlekedésben.
Fábián Róbert: hangsúlyozza, hogy a kormányhivatal építésének idejére a nehézgépjárművek
mozgásának biztosítása érdekében szükséges a korlátozás bevezetése ideiglenes jelleggel. Előre
jelzi, hogy az építés befejezését követően a korlátozást, illetve annak mértékét szükséges lesz
felülvizsgálni, mert a kormányhivatal dolgozóinak, illetve ügyfeleinek forgalma át fog
terelődni.
Ivanics Imréné: ismerteti, hogy a Rózsa utca – Kossuth utca kereszteződésében több baleset
is történt a körforgalomnál. Megkérdezi, hogy mikorra várható a gyalogos átkelő elkészülése.
Fábián Róbert: elmondja, hogy az idei évben szeretnék megvalósítani.
Bárányos József: örömmel tapasztalja, hogy a Vörösmarty – Prohászka - Bogya Károly utcák
kereszteződésénél mindkét oldalon STOP-tábla lesz. A Galagonyás felől vezető út esetében egy
sebességkorlátozásról van szó. A Jókai utca „Várakozni tilos” – táblák kihelyezésével vélhetően
megoldódik az ott lakók problémája.
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Fábián Róbert: ismerteti, hogy az előterjesztés 4. pontjában szereplő, Kisfaludy utca –
Tanuszodához vezető járda vonalában gyalogátkelőhely létesítése pályázati forrásból
kivitelezhető.
Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy a közlekedési vizsgálatkor azt figyelembe vették-e, hogy a
parkoló autók megnehezítik a közlekedést. Példaként említi a Kölcsey utcát. Megkérdezi, hogy
lehetne-e egy oldalra korlátozni a parkolást.
Fábián Róbert: válaszul elmondja, hogy a KRESZ is szabályozza azt.
Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy nem vetődött-e fel az, hogy a saroktelkek esetében ne
engedélyezzék a sövény ültetését. Példaként említi a Csók utca- Erdőalja utca kereszteződését,
ahol baleset is történhetett volna emiatt. Elmondja, hogy városszerte gondot okoznak a
sövények.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e még kérdésük. Kéri, hogy aki a határozatot
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:
176/2017. (X.19.) Gazdálkodási Bizottság
HATÁROZAT
Tárgy: Az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Bicske, Arany J. utca – Prohászka O. utca kereszteződésébe 1 db domború
forgalomtechnikai tükör kihelyezését kezdeményezi.
2. Bicske, Kisfaludy u. – Madách utca (rendőrség) kereszteződésébe 1 db domború
forgalomtechnikai tükör kihelyezését kezdeményezi.
3. Bicske, Kisfaludy u. 50. és a Sárközi-árok közötti szakaszon, a meglévő, KRESZ 26. §
(6) bekezdés szerinti 30 km/h sebességkorlátozást a KRESZ 30. ábra szerinti
sebességkorlátozó táblával biztosítja a jövőben.
4. Bicske, Prohászka O. utcában – a József Attila utca – Vörösmarty utca közötti szakaszon
– a meglévő, KRESZ 26. § (6) bekezdés szerinti 30 km/h sebességkorlátozást a KRESZ
30. ábra szerinti sebességkorlátozó táblával biztosítja a jövőben.
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5. Bicske, Rákóczi utcában a KRESZ 30. ábra szerinti jelzőtábla kihelyezésével 30 km/h
sebességkorlátozást vezet be.
6. Bicske, Arany J. utca teljes szakaszára a KRESZ 30. ábra szerinti jelzőtábla
kihelyezésével 30 km/h sebességkorlátozást vezet be.
7. Bicske, Jakab utca meglévő 40 km/h sebességkorlátozást 30 km/h sebességkorlátozásra
módosítja.
8. Bicske, Arany J. utca – Jakab utca kereszteződésében az elsőbbségi viszonyok
változását, a Jakab utca forgalmát „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) jelzőtábla
kihelyezésével biztosítja az Arany J. utcai forgalom elsőbbségét.
9. Bicske, Kossuth tér 8. előtt a megállási tilalmat várakozási tilalomra módosítja, KRESZ
61/c ábra kiegészítő tábla kihelyezésével biztosítja az üzlet árufeltöltéséhez a rakodási
lehetőséget.
10. Bicske, Kodály Z. utca forgalmi rendjének módosítását kezdeményezi. Az Erdőalja
utcai, Magyar Sándor utcai, Klapka György utcai, Bányász utcai, Török Bálint utcai
kereszteződéseket egyenrangú útkereszteződésre módosítja, az Apponyi Albert utcai és
Május 1. utcai kereszteződés forgalmi rendjét változatlanul hatályban tartja.
11. Bicske, Ady E. utca – Bem J. utca kereszteződésébe 5 t súlykorlátozó tábla (KRESZ 38.
ábra) kihelyezését kezdeményezi.
12. Bicske, Lehel köz – Szarka János tér találkozásánál pótolja az egyirányú forgalmú út
(KRESZ 104. ábra) jelzőtáblát, továbbá a táblacsoportot kiegészíti egy 7,5 t
súlykorlátozó (KRESZ 38. ábra) jelzőtáblával.
13. Bicske, Bem J. utca Szt. László utca kereszteződésében pótolja a 30 km/h
sebességkorlátozás (KRESZ 30. ábra) jelzőtáblát, valamint a Bem J. utca 14. előtt
elhelyezett súlykorlátozó jelzőtáblát áthelyezi a csomópontban lévő táblacsoporthoz.
14. Bicske, Akácfa utcában, az Aradi vértanúk utca és a Rákóczi utca közötti szakaszon az
út mindkét oldalán megállási és várakozási tilalmat vezet be, melyet kiterjeszt az
útpadkára is.
15. Bicske, Tölgyfa utca 7. előtt kijelölt 2 db akadálymentes várakozóhelyet a társasházi
közösség kérésére és kihasználatlanság miatt megszünteti.
16. Bicske, Csákvári úton, a 013 hrsz és 026/2 hrsz földutak csatlakozásának környezetében
a Csúszós úttest (KRESZ 77. ábra) jelzőtábla kihelyezését kezdeményezi mindkét
forgalmi irányba.
17. Bicske, Kossuth téren – a Kossuth tér 8. és a József A. utcai csomópont közötti
szakaszon – az autóbuszok behajtásának tiltását (KRESZ 42/a ábra) kezdeményezi. A
jelzőtáblát a megjelölt útszakasz Bethlen G. utcai csomópontjában is ki kell helyezni.
18. Bicske, Jókai utca 2-12. házszám között az úttest mindkét oldalán – a padkára is
kiterjesztve – várakozni tilos (KRESZ 61. ábra) korlátozást vezet be, a 12-24 házszámok
között zúzottkővel fedett közterületen várakozóhelyet (KRESZ 110. ábra) jelöl ki.
19. Bicske, Prohászka O. utcában – a katolikus temető főbejárata és a Jókai utca közötti
szakaszon, a közúti felüljáró töltéslába melletti szakaszon várakozni tilos (KRESZ 61.
ábra) korlátozást vezet be.
20. megbízza a polgármestert, hogy a végrehajtás előtt a rendőrség közlekedési
szakembereivel egyeztesse a határozatban megfogalmazott forgalmirendváltoztatásokat.
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21. a változásokhoz szükséges forgalomtechnikai eszközök, jelzőtáblák, szerelvények
beszerzésére bruttó 650.000,-Ft-ot biztosít keret jelleggel a 2017. évi költségvetés
dologi kiadásainak terhére.
22. a forgalmirend-változások végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok
betartása és a Bicskei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának ellenőrzése mellett –
megbízza a Bicskei Gazdasági Szervezetet és Komlós Kolos közlekedésépítő-útépítő
technikust.

14.)

Bejelentések

Bárányos József: Megkérdezi, hogy kíván-e valaki bejelentést tenni. Nincs hozzászólásra
jelentkező, ezért a nyílt ülést 15.50-kor bezárja.

Kmf.

Bárányos József
Gazdálkodási Bizottság elnöke

Döme Lászlóné
a Gazdálkodási Bizottság részéről
jegyzőkönyv-hitelesítő
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