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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. november 23. 15.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Ivanics Imréné 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 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

 

 

Bárányos József: megnyitja a Gazdálkodási Bizottság soros, nyílt ülését. Megállapítja, hogy a 

bizottság 3 fővel határozatképes. Felkéri Varga Györgynét a jegyzőkönyv-hitelesítésére. 

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:  

 

180/2017. (XI.23.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: 2017. november 23-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Varga 

Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Bárányos József: A napirendeket változatlanul teszi fel szavazásra. 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:  

 

181/2017. (XI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: 2017. november23-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága  

2017. november 23-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. üzemeltetési 

szerződésének módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

2. 2018. évi Bicske városi disznóvágás rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A Munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. A bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6. Bejelentések 

 

 

 

1. Napirendi pont 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. üzemeltetési szerződésének 

módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: átadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek és felkéri az ismertetésre. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  
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Bárányos József: megkérdezi, hogy a megtakarítását miért nem fejlesztésre költött-e a Kft. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy egy új költségvetési szerv jött létre az uszoda üzemeltetésére, 

mely esetében a szükséges engedélyek megszerzése folyamatban van, ezért a Kft. további sorsa 

még nem tisztázott, ilyen helyzetben nem szerettek volna fejlesztésre költeni. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. 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:  

 

182/2017. (XI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. üzemeltetési 

szerződésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. üzemeltetési 

szerződésének módosításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés módosításának aláírására. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

2. Napirendi pont 

2018. évi Bicske városi disznóvágás rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele. Nincs, 

ezért kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, 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:  

 

183/2017. (XI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: 2018. évi Bicske városi disznóvágás rendezvény 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2018. évi Bicske városi disznóvágás rendezvény szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske városi disznóvágás rendezvényt a 

következők szerint fogadja el: 

• Helyszín: Város Kemencéje 

• Időpont: 2018. január 27. reggel 7 óra 

• Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvény előkészítésére és 

lebonyolítására a 2017. évi költségvetés terhére 500.000,-Ft-ot biztosít keret 

jelleggel, 

• Felkéri a Petőfi Művelődési Központot a rendezvény előkészítésére, a teljes 

program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására 

a Bicskei Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján. 

• Felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet a rendezvény helyszínének megfelelő 

rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodjon és a rendezvény zavartalan 

lebonyolításában közreműködjön. 

• A rendezvény koordinálásáért és a disznó feldolgozásáért felelős személy: Ivanics 

Imréné önkormányzati képviselő. 

 

 

3. Napirendi pont 

A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: elmondja, hogy változatlan formában javasolja elfogadni a határozati 

javaslatot. Tájékoztatja bizottság tagjait, hogy két döntést kell meghozni. Elsőként a határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra. 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.  
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A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

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

 

184/2017. (XI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 

Rendelet) felülvizsgálta, 

2. a Rendeletben foglalt adómértékeken nem változtat, 

3. a reklámhordozó, mint adótárgy után fizetendő építményadót 0,-Ft/m2 mértékben 

állapítja meg. 

 

 

Bárányos József: másodikként a rendelet módosítását teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki 

egyetért, kézfelemeléssel 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:  

 

185/2017. (XI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

 

a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 

§ (1) bekezdésében és 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3. § (1) A Htv. 11. § (1) bekezdése alapján adóköteles Bicske Város Önkormányzat 

közigazgatási területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, 

épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). 

(2) A Htv. 11/A. § alapján adóköteles Bicske Város Önkormányzat közigazgatási területén 

lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. 

 

2. § A Rendelet 2. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki: 

 

8/A. § Az adó évi mértéke a Htv. 15/A. § szerinti adóalap esetén 0 Ft/m2. 

 

3. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 

                         Pálffy Károly  Fritz Gábor 

polgármester jegyző 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2017.  _____ 

 

                                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                                       jegyző 

 

 

 

4. Napirendi pont 

A Munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkéri a bizottság tagjait, hogy aki a családsegítőre vonatkozó határozati 

javaslatot támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
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A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

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

 

186/2017. (XI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A Bicske Város Önkormányzata és az Egyesített Családsegítő és Gondozási  

Központ – Kapcsolat Központ közötti munkamegosztási megállapodás módosításának 

jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja A Bicske Város Önkormányzata és az Egyesített Családsegítő és Gondozási  

Központ – Kapcsolat Központ közötti munkamegosztási megállapodás módosításának 

jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) Bicske Város Önkormányzata és az a Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ között létrejövő – a gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó – 

Munkamegosztási megállapodás módosítását jóváhagyja, 

 

2) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében található 

Munkamegosztási megállapodás aláírására. 

 

 

Bárányos József: megkéri a bizottság tagjait, hogy aki a Sportlétesítmény és 

Uszodaüzemeltetőre vonatkozó határozati javaslatot 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:  

 

187/2017. (XI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A Bicske Város Önkormányzata és a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzata és a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 
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Üzemeltető közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot 

az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) Bicske Város Önkormányzata és a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

között létrejövő – a gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó – Munkamegosztási 

megállapodást jóváhagyja, 

 

2) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő 

Munkamegosztási megállapodás aláírására. 

 

 

5. Napirendi pont 

A bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéshez 

kapcsolatban. Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

188/2017. (XI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: Bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei 1128 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. támogatja a bicskei 1282 hrsz-ú lakóingatlan tulajdonosainak kérelmét és hozzájárul a  

1128 hrsz-ú ingatlannal közös telekhatár rendezéséhez, melynek folyamán a 1128 hrsz-

ú ingatlan kb. 80 m2 területe – adásvétel jogcímén – a lakóingatlan területébe olvad, 

2. a földrészlet értékét az M-Censeo Bt. (1195 Budapest, Petőfi u. 17/B III/8; adószám: 

21418677-1-43) által készített értékbecslés alapján határozza meg, a vételárba be kell 

számítani az értékbecslés költségét, 
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3. vállalja a szükséges okiratok szerkesztését és felkéri a vevő(ke)t a földmérési 

munkarészek elkészíttetésére, 

4. felhatalmazza az alpolgármestert – a polgármester jogügyletben való érintettsége miatt 

– az értékbecslés megrendelésére, valamint a telekalakításhoz és az adásvételhez 

kapcsolódó szerződések, jognyilatkozatok aláírására. 

 

 

6.) Bejelentések 

 

Bárányos József: megállapítja, hogy a napirendek végére értek, a bejelentések következnek. 

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki bejelentést tenni.  

 

Varga Györgyné: elmondja, hogy neki kérdése lenne. Kérdezi, hogy az Apponyi u. 6. szám 

alatt működik-e valamiféle vállalkozás, arról lehet-e tudni valamit. Elmondja, hogy 

rendszeresen éjszaka történik valamiféle szállítás. Van-e lehetőség arra, hogy utána nézzenek 

annak, hogy ott mi működik? 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy amennyiben bejelentésköteles tevékenységet végeznek vagy 

működési engedéllyel rendelkező üzletről van szó, vagy telepengedély-köteles tevékenységet 

végeznek, arról közhiteles nyilvántartást vezet a jegyző, melyet közzé kell tenni. Ígéretet tesz 

arra, hogy utánanéznek. 

 

Bárányos József: jelzi, hogy három bejelentése van.  

- Bogya Károly utca 2. szám elől nem vitték el a zöldhulladékot, ami szakszerűen össze 

van kötve, illetve zsákokban van. Kéri, hogy mielőbb szállítsák el.  

- A Bogya Károly utcában van egy árok, ami négyzet alakú betonlapokból van és az 

ismételten be van dőlve és véleménye szerint most még kis munkával helyre lehetne 

igazítani. 

- A Prohászka 13-ban lakó idős néni kereste meg azzal, hogy a ő beteg és ezért nem fogja 

tudni ellapátolni a havat, kéri, hogy ne bírságolják meg ezért. 

Ez utóbbival kapcsolatban megkérdezi, hogy milyen lehetősége van az idős embereknek, 

akiknek nincs rokona a városban, hogyan tudná segíteni a város.  

Megkérdezi, hogy van-e még nyílt ülésre vonatkozó bejelentés. Nincs. Megköszöni a 

jelenlévőknek a munkát és a Gazdálkodási Bizottság soros, zárt ülését 15.30-kor bezárja.  
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