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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. december 11. 15.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag (15.05-kor érkezik)  

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója 

dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ NKft. igazgatója 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ NKft. gazdasági igazgatója 

 

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

bizottság 3 fővel határozatképes. Felkéri Döme Lászlónét 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:  

 

192/2017. (XII.11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2017. december 11-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme Lászlónét 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Bárányos József: ismerteti, hogy Fritz Gábor jegyző arról tájékoztatta, hogy a meghívón 

szereplő napirendek kissé módosulnak. Felkéri a jegyzőt, hogy a bizottság tagjait is tájékoztassa 

a változásról.  

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy pótanyagként 2 db plusz előterjesztést kapnak a bizottsági tagok, 

az egyik a bicskei 1602/2 hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási jogról való lemondásról szóló 

előterjesztés, a másik pedig az Egészségügyi Központ bővítése miatt szükséges ráépítésről 

szóló előterjesztés.  

 

Bárányos József: mindkét napirendi pontot javasolja felvenni a napirendek közzé. Javasolja a 

bizottság tagjainak, hogy az elővásárlási jogról szóló előterjesztést a bejelentések elé, az 

Egészségügyi Központtal kapcsolatos előterjesztést pedig az Egészségügyi Központ III. 

negyedéves beszámolóját követően tárgyalják.  

 

15.05-kor megérkezik Varga Györgyné.  

 

Bárányos József: köszönti Varga Györgynét, és megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel 

határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy dr. Balogh Gyula igazgató jelezte késését, 

ezért az Egészségügyi Központot érintő napirendek tárgyalásával megvárják őt. Továbbá 

javasolja a bizottságnak, hogy a kiküldött napirendi javaslatban hetedikként szereplő 

előterjesztést, a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést tárgyalják elsőként. Megkérdezi a bizottság 

tagjait, hogy van-e észrevételük az elmondottakkal kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy 

aki a napirendet a változtatásokkal 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:  

 

193/2017. (XI. 23.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: 2017. december 11-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága  

2017. december 11-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A Bicske Építő Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Az Egészségügyi Központ bővítése miatt szükséges ráépítésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/B 2. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) A bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2018. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) A Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

15.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi adóztatási tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 
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16.) A bicskei 1602/2 hrsz-ú ingatlanban fennálló elővásárlási jogról való lemondásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

17.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi Nagyné Szita Erzsébetet, hogy van-e kiegészítése. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a könyvvizsgáló is áttekintette és 

rendben találta, valamint a Felügyelőbizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja a 

beszámolót.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Ennek hiányában kéri, hogy 

aki elfogadja és támogatja az előterjesztést, 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:  

 

194/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 

Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves beszámolóját 34 640 e Ft mérlegfőösszeggel és 5 808e Ft 

adózott eredménnyel elfogadja. 
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Nagyné Szita Erzsébet 15.07-kor, a napirendi pontot lezáró döntést követően távozik a bizottság 

üléséről. 

 

 

2.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: átadja a szót Fritz Gábornak.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: az előirányzatok növelésének átcsoportosításánál az előterjesztésben 

szereplő felsorolás 15. és 16. pontja kapcsán kér tájékoztatást.  

15. TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009 számú "Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése" pályázat 

388 128 eFt, 

16. TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010 "Bicske Szíve Park I. ütem" pályázat 215 179 eFt. 

 

Fritz Gábor: felkéri Fábián Róbertet a Műszaki Iroda vezetőjét, mint pályázatokkal foglalkozó 

kollégát, hogy adjon tájékoztatást ezekkel a pontokkal kapcsolatban. 

 

Fábián Róbert: ismerteti, hogy a benyújtott pályázatokról szóló döntéseket követően, 

amennyiben azok nyernek, előkészítik a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat, azok 

feltöltésre kerülnek a Magyar Államkincstár pályázati felületére. A Magyar Államkincstár a 

feltöltött dokumentumok bírálata alapján jóváhagyja és hatályba lépteti a támogatási szerződést. 

Ezt követően a támogatás teljes vagy részösszege átutalásra kerül az önkormányzat számlájára, 

amely összeget elkülönített számlán kell kezelni.  

 

Bárányos József: vélelmezi azt, hogy ez a két összeg már átutalásra került, ha megjelenik a 

költségvetés módosításában.  

 

Fábián Róbert: igennel válaszol.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a köztemetés visszatérülése mit jelent.  

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy sok esetben előfordul, hogy nem Bicske város közigazgatási 

területén halnak meg emberek, de ettől függetlenül bicskei címmel rendelkeznek és nem lehet 

fellelni az eltemettetésre kötelezett személyeket. Ilyenkor Bicske Város Önkormányzata állja 

az eltemettetés költségeit. Ezt követően a hagyatéki eljárás keretében bejelentésre kerül az 

önkormányzat hitelezői igénye. Ebben az esetben az önkormányzat visszakaphatja az 

eltemettetés költségét, hiszen a közjegyző az eltemettetés költségével terhelten adja át a 

hagyatékot. 
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Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. Ennek hiányában kéri, 

hogy aki a költségvetés-módosítást 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:  

 

195/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja 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  4 139 918 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  4 139 918 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

1. Költségvetési bevételek összege:   3 358 152 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   4 126 475 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. 

 

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 2 506 431   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 2 506 431 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 393 927   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 393 927 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 118 156   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 118 156   ezer forintban 

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 80 768   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 80 768   ezer forintban 

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 183 764   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 183 764   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 65 426   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 65 426   ezer forintban 

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 31 560   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 31 560   ezer forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 

2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 345 247   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 345 247   ezer forintban 

állapítja meg. 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 188 223   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 188 223   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 216 446   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 216 446   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 9 970   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 9 970   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

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 az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 



9 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

3.) Napirendi pont 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogyan működik visszafelé, ha az önkormányzat kiadta a lakást, 

és a rendőrség bejelenti, hogy mégis lenne igénye rá. 

 

Fritz Gábor: jelzi, hogy ezt a kérdést a következő napirendi pontban tárgyalják. Elmondja, 

hogy a megállapodásban vannak erre vonatkozóan garanciák, hogy a rendőrség bejelentése nem 

lehet korábbi, mint a fennálló bérleti jogviszony lejártát követő 15. nap. Hangsúlyozza, hogy 

ezt a rendeletben nem kell szabályozni.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy olyan helyzetbe nem kerülhet az önkormányzat, hogy 

kiadja a lakást és pl. 2 hónap múlva kezdeményezni kell a felbontást. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy fél év határozott időre adják bérbe ezeket a lakásokat. 

 

Bálint Istvánné: hozzáteszi, hogy jelenleg talán 4 ilyen lakásról van szó. Véleménye az, hogy 

ez nem fog gondot okozni. 

 

Döme Lászlóné: ismerteti a véleményét, számára szimpatikus, hogy nem hagyják parlagon a 

lakásokat, mert egyrészt költségük van vele, másrészt pedig bevételkiesést jelent. Ezért egyetért 

a napirenddel. 

 

Bárányos József: kéri, hogy aki egyetért a napirendi ponttal, 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:  

 

196/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú 

mellékletében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezete véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016.(III.30.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) A képviselő-testület által meghatározott lakások tekintetében bérlőkijelölési joggal 

rendelkezik a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. 

2. § A Rendelet 6. §-a következő (3) - (5) bekezdéssel egészül ki: 

(3) A (2) bekezdés szerinti bérlőkijelölő szerv által kijelölt bérlővel a mindenkor hatályos, 

vonatkozó BM normában megjelölt határozott időre, de legfeljebb a bérlőkijelölő szervnél 

szolgálati jogviszonya fennállásáig jöhet létre bérleti jogviszony. 

 

(4) Amennyiben a (2) bekezdés hatálya alá tartozó lakás bérleti jogviszonyára a bérlőkijelölő 

szerv a lakás megüresedését követő 30 napon belül nem jelöl meg bérlőt, úgy a polgármester – 

pályázati eljárás lefolytatása nélkül – jogosult a lakást bérbeadni legfeljebb 6 hónap 

időtartamra. 

 

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti bérlőkijelölési jog gyakorlója a (4) bekezdés alapján létrejött 

bérleti jogviszony lejáratát megelőző 30. napig nem jelzi a bérbeadó felé bérlőkijelölési 

szándékát, a polgármester jogosult a (4) bekezdés szerinti jogviszonyt további 6 hónapra 

meghosszabbítani, vagy új bérleti jogviszonyt létesíteni legfeljebb 6 hónapos időtartamra. 

 

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

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet 2017……… napján kihirdettem. 

               Fritz Gábor 

         jegyző 

 

 

4.) Napirendi pont 
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A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére, hangsúlyozza, 

hogy jegyző úr erre utalt az előbb. 

 

Fritz Gábor: igennel válaszol és ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ez már a konkrét 

megállapodás. 

 

Bárányos József: kérdezi, hogy az előterjesztés szerint legfeljebb 6 hónapra adhatók ki a 

lakások, ez az időtartam meghosszabbítható-e. 

 

Fritz Gábor: igennel válaszol és elmondja, hogy amennyiben a rendőrség részéről a 

megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik igény, akkor az önkormányzat jogosult 

továbbra is bérbeadni 6 hónapig. 

 

Bárányos József: kérdezi, hogy van-e kérdése, javaslata a bizottságnak a megállapodás-

tervezettel kapcsolatban. Véleménye szerint ez a megállapodás biztonságot jelent a 

bérlőkijelölő részére és az önkormányzat felé is, továbbá az ideiglenes bérlő felé is. További 

észrevétel hiányában kéri, hogy aki 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:  

 

197/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodásról szóló határozat-

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/A – 1/F alatti, a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság bérlőkijelölési jogával terhelt 9 db lakásra vonatkozó – a határozat 

mellékletét képező – megállapodást jóváhagyja, 
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2. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás 

aláírására.  

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

5.) Napirendi pont 

Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést és felhívja a bizottság figyelmét, hogy 4 db határozati 

javaslat képezi az előterjesztés mellékletét.  

 

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

ezért szavazásra teszi fel az első határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a lakásbérleti díjak 

felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot 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:  

 

198/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálatáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott lakásbérleti 

díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2018. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló  

7/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet szerint megállapított egységárakat és 

feltételeket. 

 

Bárányos József: ismerteti a helyiségbérletre vonatkozó határozati javaslatot és kéri, hogy aki 

egyetért vele, jelezze. 
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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:  

 

199/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott helyiségbérleti 

díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2018. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról 

szóló 45/2013. (II. 28.) képviselő-testületi határozat mellékletében megállapított 

egységárakat és feltételeket. 

 

Bárányos József: ismerteti a közterülethasználati díjakra vonatkozó határozati javaslatot és 

kéri, hogy aki egyetért vele, kézfelemeléssel 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:  

 

200/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott közterület-

használati díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2018. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében megállapított egységárakat. 
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Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, hogy aki a négyes számú határozati javaslatot 

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:  

 

201/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak 

felülvizsgálatáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálatáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott mezőgazdasági 

földbérleti díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2018. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a mezőgazdasági földbérleti díj megállapításáról szóló 488/2014. (X. 

10) képviselő-testületi határozat szerinti 1500,-Ft/AK árat.  

 

 

6.) Napirendi pont 

A Bicske Építő Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül egy 

kivételével valamennyi elkészítette beszámolóját és benyújtotta, amelyeket a pénzügyi iroda 

megvizsgálat és rendben talált.  

 

A napirend tárgyalása közben, 15.20-kor megérkezik dr. Balog Gyula a Bicske Egészségügyi 

Központ Nkft. igazgatója. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés a Bicske Építő Kft. beszámolójával 

kapcsolatban. Nincs. Kéri, hogy aki elfogadja, 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:  

 

202/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Építő Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolóját 178 774e Ft mérlegfőösszeggel és 1 761 e Ft adózott eredménnyel elfogadja. 

 

 

7.) Napirendi pont 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: az előzőekben ismertetettek alapján kéri, aki támogatja a Bicske-Csabdi-

Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. beszámolójának elfogadását, 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:  

 

203/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Kft. 2017. III. 

negyedéves beszámolóját 15 103e Ft mérlegfőösszeggel és 1 270e Ft adózott eredménnyel 

elfogadja. 

 

8.) Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi dr. Balogh Gyula igaztatót és Szoboszlai Enikő gazdasági 

igaztatót, hogy van-e hozzászólásuk. 

 

Dr. Balogh Gyula: a háromnegyedéves beszámoló kapcsán arról tájékoztatja a bizottság 

tagjait, hogy a tulajdonosi elvárásnak, miszerint a biatorbágyi telephely működése, működtetése 

ne jelentsen semmilyen formában hátrányt sem a városnak, sem pedig a rendelőnek az 

nagymértékben teljesült, meg tudtak felelni ennek az elvárásnak. Arról informálja a 

jelenlévőket, hogy az elért eredménynek köszönhetően a dolgozók további egy havi 

bérjuttatásban részesülnek. Hozzáteszi azt, hogy nemcsak a betegellátásban közvetlenül 

résztvevők, hanem a műszaki, liftkezelési, betegirányítási és az irodai feladatokat ellátó 

munkatársak is részesülnek a korábbi évekhez hasonlóan a 13. és 14. havi bérek mellett további 

egy havi bérben. 

Elmondja, hogy a humánerőforráshelyzet az egészségügy területén is érezteti hatását. Azok az 

orvosok, akik már hosszú ideje dolgoznak az Egészségügyi Központban, ezekből az 

eredményekből szintén kapnak juttatást. A vállalkozó orvosok részére a jelenleg érvényes 

maximális pont-forint szorzóval, egységesen 1,85-tel fogják kifizetni az október, november, 

decemberi hónapokat. Ezzel szeretnék kifejezni a megbecsülésüket feléjük. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság 

tagjainak. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja az előterjesztést, 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:  
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204/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves beszámolóját 592 073e Ft mérlegfőösszeggel és 42 495e 

Ft adózott eredménnyel elfogadja. 

 

 

9.) Napirendi pont 

Az Egészségügyi Központ bővítése miatt szükséges ráépítésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatást ad az előterjesztésről a bizottság tagjainak.  

 

Fábián Róbert: ismerteti, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő megállapodás-tervezet 

az első egyeztetés utáni módosított tervezet, de doktor úr erről többet tud mondani. 

 

Dr. Balogh Gyula: elmondja, két körben történt már egyeztetés ennek kapcsán. Ismerteti, hogy 

a gyógyszertár tulajdonosának hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a földszint, illetve alagsori 

bővítéseket végrehajthassák, így lehet az, hogy a korábban tervezett 3. emelet megépítése 

helyett a járási hivatal elköltözésével felszabaduló területeket, mint okmányiroda, korábbi 

szociális iroda, be tudják vonni. Ez a terület önmagában kevés lenne. Ismerteti, hogy a fő-

gyógyszerész asszony kérése, hogy legyen mód összenyitni a rendelőt a patikával. Elmondja, 

hogy ennek sem elvi, sem pedig műszaki akadálya nincs.  

 

Bárányos József: hozzáteszi, hogy ez valamikor így is volt. 

 

Dr. Balogh Gyula: ismerteti, hogy a másik kérése pedig az volt, hogy a patika mögött lévő 

ablakok kapjanak bevilágítási lehetőséget. Elmondja, hogy ezért egy világító udvar kerül 

kialakításra itt, illetve a természetes bevilágítása megmarad ennek a területnek a nagy ablakok 

esetében.  
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Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e 

kérdésük. Véleménye szerint ez a beruházás mind a bicskeieknek mind pedig Bicske környékén 

élőknek az érdekeit szolgálja, ezért kéri a bizottság tagjaitól, hogy támogassák ezt az 

előterjesztést.  

 

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:  

 

205/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: Az Egészségügyi Központ bővítése miatt szükséges ráépítésről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Az Egészségügyi Központ bővítése miatt szükséges ráépítésről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 1602/4; 1602/5 és 1602/9 hrsz-ú 

ingatlanokat érintően bővíteni tervezett Egészségügyi Központ bővítésével kapcsolatban 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1 sz. mellékletében szereplő megállapodást 

aláírja, az Egészségügyi Központ bővítésének megvalósítása érdekében szükséges további 

jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 

 

Dr. Balogh Gyula: kéri, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen az, hogy ez a bővítés nem 

pályázati forrásból megvalósuló beruházás. Egyúttal szeretné megragadni az alkalmat arra, 

hogy a bizottságot és a lakosságot is tájékoztassa arról, hogy az önkormányzat támogatásával 

elnyerték azt a közel 300 millió forintos összeget, melyet az Egészségügyi Központ 

eszközfejlesztésére tudnak fordítani. Ennek keretében a teljes radiológiai eszközpark megújul, 

új röntgen-felvételező készülék érkezik, a mammográfot is lecserélik, analóg rendszerűt 

digitálisra. Továbbá a központ mind a négy ultrahangkészüléke is megújításra kerül. A 

szemészetre egy olyan, - főleg klinikákon, illetve megyei kórházakban megtalálható - műszer 

kerül beszerzésre, amely a vakság megelőzéséhez fogja hozzásegíteni a betegeket és az 

orvosokat, csökkentve ezzel a rokkantság kialakulásának az esélyét. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester 

asszonynak. 

 

Bálint Istvánné: megkéri dr. Balogh Gyulát, hogy egy fontos dologról még számoljon be a 

bizottságnak. Felvezetésül elmondja, hogy az előző testületi ülésen a képviselő-testület döntött 

arról, hogy 100.000,- Ft-tal támogatják a mentőállomást az életmentő készülék 
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megvásárlásában. Elmondja, hogy ennek kapcsán egy javaslattal élt, mely doktor úrnál 

meghallgatásra talált. 

 

Dr. Balogh Gyula: elmondja, hogy felkarolva a Mentő Alapítvány kérését és az önkormányzat 

támogatásához hozzájárulva az újraélesztéshez használt LUCAS 2 típusú mellkaskompressziós 

eszközt, mely 4-4,5 millió forintba kerül, az Egészségügyi Központ megvásárolja és 

használatba adja a Mentőszolgálat részére. Ismerteti, hogy amennyiben a beérkező új 

mentőautók egy része már fog rendelkezni ilyen berendezéssel és a most megvásárolt eszköz 

feleslegessé válik, akkor ez a készülék bekerül majd az Egészségügyi Központba és a 

továbbiakban ott fog készenlétben állni. 

 

Bárányos József: megköszöni a szavazást követő kiegészítéseket és további szép estét kíván.  

 

15.36-kor Dr. Balogh Gyula és Szoboszlai Enikő távoznak a bizottsági ülésről. 

 

10.) Napirendi pont 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/B 2. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy ilyen esetekben nem élvez-e előnyt az, aki korábban  

lakóként a lakásban lakott és rendesen fizette a díjakat. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy a rendelet normaszövege nem tartalmaz utalást erre nézve. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy nem lehetett volna-e korábban kiírni ezt a pályázatot. 

 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy legközelebb jobban odafigyelnek majd arra, hogy az ilyen 

tartalmú előterjesztések időben, - még a bérleti szerződés lejárta előtt - a bizottság és a 

képviselő-testület elé kerüljenek, hogy ne ismétlődhessen meg ez a helyzet.  

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy mennyi időre köti meg a szerződéseket az önkormányzat a 

bérlővel. 

 

Fritz Gábor: válaszában jelzi, hogy legfeljebb 3 évre. 

 

Bárányos József: változatlan formában teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. Kéri, aki 

ezzel egyetért, az 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:  

 

206/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/B 2. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyára 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Akácfa utca 1/B 2. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyára vonatkozó 

pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/B 2. ajtó. alatti 55,36 m2 alapterületű, 

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

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

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

Hivatal hirdetőfalán jelenteti meg, 

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

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

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

11.) Napirendi pont 

A bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük. 

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy az önkormányzatnak van-e szándéka valamilyen célra 

hasznosítani az ingatlant. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy nem tud erre vonatkozóan információt adni, de hangsúlyozza, 

hogy a földforgalmi törvény rendelkezései az irányadók, mivel jelenleg is mezőgazdasági, a 

földforgalmi törvény hatálya alá tartozó terület ezért mezőgazdasági művelést kell folytatni 

vagy állattartást.  
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Ivanics Imréné: megjegyzi, hogy a 6 évre történő bérbeadás huzamos időnek számít. 

 

Fábián Róbert: felhívja a bizottság figyelmét, hogy az előterjesztésben szerepel az, hogy a 

gazdasági év végén történő felmondás lehetőségével kötik meg a szerződést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e még kérdése a bizottságnak. 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:  

 

207/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéról szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a tulajdonában álló bicskei 0144 hrsz-ú, valamint 0146 hrsz-ú, szántő művelési ágú 

ingatlanának vonatkozásában a hatályos haszonbérleti szerződést alapul véve, a mező- 

és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. § (1) bekezdése 

alapján további 6 éves határozott időre – 2023. december 31. napjáig – meghosszabbítja 

Bereczki Sándor (Bicske, Bethlen G. u. 22.), regisztrált földműves haszonbérleti 

szerződését.  

2. fenntartja a jogot, hogy a haszonbérleti jogviszonyt a bérlő előzetes értesítése mellett – 

a földrészlet egyéb hasznosítása esetén – a gazdasági év végén felmondja. 

3. felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi közreműködés mellett – a haszonbérleti 

szerződés aláírására. 

4. felkéri a jegyzőt, hogy a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény előírásai szerint a haszonbérleti szerződésre vonatkozó eljárást 

folytassa le.  
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12.) Napirendi pont 

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottságnak. Ennek 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  

 

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

208/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisebbségekért – Pro Minoritate alapítvány 

részére nyújtott 200.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

13.) Napirendi pont 

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2018. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés. Ennek hiányában kéri, hogy aki támogatja 

a határozati javaslatban foglaltakat, 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:  

 

209/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2018. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2018. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei program 2018. évi 

együttműködést meghosszabbítja. 

 

2. Az erről szóló hirdetményt a Bicskei Újságban közzéteszi és ezzel egyidőben a 

jelentkezési lapot a www.bicske.hu önkormányzati honlapon is elhelyezi és biztosítja a 

jelentkezési lap Bicskei Polgármesteri Hivatalban, a Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és a Könyvtárban való terjesztését és leadásának lehetőségét.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a meghosszabbításhoz szükséges dokumentumok 

aláírására.  

 

4. a pályázatokat 2018. 08. 15-ig a következő bizottság bírálja el: 

• Bálint Istvánné alpolgármester asszony  

• Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszony  

• Nagy Attila igazgató úr 

 

5. Ünnepélyes ajándékutalvány átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor. 

 

6. Az I. helyezettet 15.000.- Ft-os, a II. helyezettet 10.000.- Ft-os, III. helyezettet 5.000.- 

Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a Farmer Center Kft. 2060 Bicske, Szent István 

út 86. szám alatti gazdaboltban vásárolható le. 

 

7. A költségeket az önkormányzat 2017. évi költségvetés pénzmaradvány terhére biztosítja 

keret jelleggel 250.000.- Ft összegben. 

 

 

14.) Napirendi pont 

A Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

http://www.bicske.hu/
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Bárányos József: megkérdezi, hogy hány fő szokott részt venni Kárpátaljáról a táborban. 

 

Bálint Istvánné: válaszul elmondja, hogy 40 gyermek és 5 felnőtt. 

 

Bárányos József: ötletként felveti, hogy a testvértelepülésekkel közös, nagy tábort 

szervezzenek.  

 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy ennek az ötlete már korábban is felvetődött. Bízik benne, 

hogy egy-egy ilyen tábor szervezése során olyan barátságok, kapcsolatok köttetnek majd, 

melyeknek köszönhetően ezek a kapcsolat a későbbiekben is fennmaradhatnak. 

 

Bárányos József: változatlan formában teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. Kéri, hogy 

aki támogatja a pályázat benyújtását, kézfelemeléssel 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:  

 

210/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: A Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja A Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 2018-

as évre kiírt „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázaton a Kárpátaljai 

magyar fiatalok magyarországi üdültetése című pályázattal 2.000.000,- Ft összegben kíván 

pályázni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati cél érdekében a pályázatot benyújtsa, a 

megvalósítás érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye.  

 

 

15.) Napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2017. évi adóztatási tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
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Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy amennyiben kérdése van a bizottság 

tagjainak, azokra szívesen válaszol. 

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy mennyi építményadó bevallás van.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az építményadó - ellenőrzés folyamatát a bizottság tagjaival. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e még kérdése a bizottságnak. 

 

Ivanics Imréné: megköszöni a hivatalnak és az adócsoportnak azt a munkát, melyet végeznek. 

 

Bárányos József: kéri, hogy aki a határozati javaslatot 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:  

 

211/2017. (XII. 11.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 
 

 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2017. évi adóztatási tevékenységéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Beszámolót az önkormányzat 2017. évi adóztatási tevékenységéről. 

 

 

16.) Napirendi pont 

A bicskei 1602/2 hrsz-ú ingatlanban fennálló elővásárlási jogról való lemondásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást a napirenddel kapcsolatban. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy amennyiben van vevő, és nem mond le az önkormányzat 

az elővásárlási jogáról, akkor meg kell-e vásárolnia az ingatlant az önkormányzatnak. 

 

Fritz Gábor: ismerteti, hogy elővásárlási jogról valaki javára lehet lemondani. 

 

Varga Györgyné: megkérdezi, hogy a távlati tervek között szerepel-e valami ennek az 

ingatlannak a hasznosítására vonatkozóan. 
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Döme Lászlóné: véleménye az, hogy piaci alapon bérbeadható lenne, csak a kérdés az, hogy 

van-e arra kapacitása az önkormányzatnak. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat szeretné megvásárolni, akkor 

igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői véleményre van szükség a vételár meghatározásához. 

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, hogy döntsenek a saját belátásuk szerint. Megkérdezi, 

hogy ki az, aki támogatja. Majd ezt követően, azt, hogy ki az, aki nem támogatja, és végül, ki 

az, aki tartózkodott. 

 

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: 2 igen, 0 nem, 2 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 2 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazat mellett nem tudott döntést 

hozni a bicskei 1602/2 hrsz-ú ingatlanban fennálló elővásárlási jogról való lemondásról 

szóló előterjesztés kapcsán. 

 

 

17.) Bejelentések 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy kinek van bejelentése.  

 

Ivanics Imréné: elsőként egy lakossági megkeresésről tájékoztatja a bizottság tagjait. 

Elmondja, hogy a kertvárosiak szeretnék, ha egy zebra épülne a Rózsa utcán a Csók utcával 

szemben, ahogy a kis hídról jönnek le az emberek a Kertvárosba. Ismerteti, hogy a Rózsa utcán 

az óvoda felől nincs járda.  

 

Bárányos József: kéri, hogy a Műszaki Iroda munkatársai vizsgálják meg a zebra kiépítésének 

műszaki, technikai lehetőségét.  

 

Ivanics Imréné: másodikként egy lakossági jelzést ismertet, mely szerint nem volt veszélyes 

hulladékgyűjtés az idén és jó lenne, ha lenne 

 

Bálint Istvánné: tájékoztatja a bizottságot, hogy kétévente van veszélyes hulladékgyűjtés a 

városban.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a háztartásban keletkező elektronikai hulladékot hogyan 

tudja elszállíttatni egy magánszemély. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy van erre lehetőség, példaként említi, hogy vannak erre 

gyűjtőpontok. 

 

Varga Györgyné: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a budaörsi elektronikai üzletnél is van 

arra lehetőség, hogy a rossz háztartási nagygépeket leadják.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a költségvetés tervezésekor van-e lehetőségük arra, hogy 

ezt betervezzék.  
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Bálint Istvánné: elmondja, hogy a felvetés jogos, mert a legutóbbi „Te szedd” akció keretében 

850 zsáknyi szemetet szedtek össze, és nem tudtak mindent összeszedni. Ha lenne erre 

lehetőségük - évenként megszervezni a veszélyes hulladékgyűjtést -, akkor vélhetőleg talán a 

kinti lerakodások is enyhülnének. 

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e azzal a felvetéssel, hogy 

a költségvetés tervezésekor vizsgálja meg az önkormányzat annak a lehetőségét, hogy a 

veszélyes hulladék elszállítására évenként kerüljön sor.  

 

A bizottság tagjai egyetértenek ezzel a felvetéssel. 

 

Ivanics Imréné: harmadikként jelzi azt, hogy a Galagonyás III. dűlőben az út a tavalyi évben 

gréderezésre és feltöltésre került, mostmár a mányi út felőli része annyira kátyús, hogy szinte 

már járhatatlan.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy miért nem oldható az meg, hogy közmunkások ezeket 

rendben tartsák. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy nincsenek közmunkások. 

 

Ivanics Imréné: véleménye szerint akár az is működhet, amit korábban Bárányos képviselő 

már mondott, miszerint rakjanak ki kupacokban zúzott követ és a lakók maguk is feltölthenék 

így a kátyúkat.  

 

Bárányos József: ismerteti, hogy a baboshegyi felső úton is működik, feltételezi, hogy az ott 

lakók saját pénzből oldják meg azt, hogy 100 méterenként leraknak egy-egy kupacot és azzal 

folyamatosan feltöltik a kialakult kátyúkat. Elmondja, hogy abban a dűlőben nagyon sokan 

laknak.  

Kéri, hogy a következő költségvetés tervezésekor ezt is vizsgálják meg, hogy hogyan lehetne 

ezt biztosítani.  

 

Fritz Gábor: felhívja a bizottság figyelmét, hogy az önkormányzat kötelező feladata az 

útfenntartás. Megkérdezi, hogy nem visszás-e az, ha az önkormányzat zúzott követ ad nem 

pedig az útfenntartási feladatokat látja el. 

 

Bárányos József: nem tudja megmondani, hogy mennyire visszás. Véleménye az, hogy a rossz 

útnál kevésbé visszás. De ha az önkormányzat kötelezettsége, akkor csinálják meg.  

Megkérdezi, hogy van-e még bejelentés. 

 

Varga Györgyné: megkérdezi, hogy tudják-e, hogy az Apponyi u. 6-ban milyen vállalkozás 

működik.  

 

Fritz Gábor: tájékoztatja arról, hogy a jegyző által vezetett közhiteles nyilvántartások alapján 

semmilyen.  

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e még bejelentésük. Ismerteti, hogy 

a József A. utcában van egy építkezés, ahol nagy mennyiségű építési törmelék van leborítva a 

közterületre. 

 

Varga Györgyné: megerősíti, hogy nagy mennyiségű ytongmaradék van a ház előtt. 
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Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e még hozzászólás. További hozzászólás hiányában 

16.30-kor a bizottság nyílt ülését bezárja.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Bárányos József Döme Lászlóné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 


