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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:  2018. február 22. 8.05 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag (8.07-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 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Máté János Szilárd képviselő, Bicskei Református Egyházközség lelkésze 

Polgár Viktor Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke 

Pálinkás Róbert EUROMAX 2005 Kft. ügyvezetője 

 

Bárányos József: köszönti a Gazdálkodási Bizottság soros, nyílt ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Felkéri Döme Lászlónét a 

jegyzőkönyv-hitelesítésére. Megkéri a bizottság tagjait, 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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

19/2018. (II. 22.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2018. február 22-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 négy plusz két további napirendi pontjuk van, a két 

kiegészítés a nem közművel összegyűjtött szennyvízzel kapcsolatos előterjesztés. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele a napirendekkel kapcsolatban. Nincs 

észrevétel, ezért kéri, hogy aki a napirendeket 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  

 

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

20/2018. (II. 22.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2018. február 22-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 2018. február 

22-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati tűzoltósággal 

kapcsolatos támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata részére 

támogatásként nyújtott gépjárművekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2017. évre készített éves 

költségelszámolásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bejelentések 

 

 

 

Bálint Istvánné alpolgármester asszony 8.06-kor megérkezik a bizottság ülésére. 
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1. Napirendi pont 

A Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos 

támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: köszönti a bizottsági ülésen Bálint Istvánnét a bizottság ülésén. Felkéri 

Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Varga Györgyné bizottsági tag megérkezik 8.06-kor a bizottság ülésére, a bizottság 4 fővel 

határozatképes.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy az elszámolást rendben találták-e.  

 

Molnár Enikő: igennel válaszol. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e egyéb észrevétel. Polgár Viktor felé fordulva is 

kérdezi. 

 

Polgár Viktor: köszöni a lehetőséget és a támogatást. Információi szerint az idei évben is lesz 

ilyen lehetőség, mellyel ismételten szeretnének élni.  

 

Bárányos József: köszöni a hozzászólást és megállapítja, hogy a bizottság 4 főre egészült ki. 

Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük. Nincs hozzászólás, kéri, 

hogy aki a beszámolót elfogadja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

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

 

 

21/2018. (II. 22.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati tűzoltósággal 

kapcsolatos támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos 

támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 3. melléklet III. 1 pont szerinti rendkívüli 

önkormányzati támogatás alapján nyújtott Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 

működőképességének megőrzése érdekében 9 millió Ft összegű támogatás felhasználásának 

elszámolásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.  

 

 

 

2. Napirendi pont 

Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az ismertetésre. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: köszöni a tájékoztatást, megkérdezi Máté János Szilárd lelkészt kíván-e 

hozzászólni. 

 

Máté János Szilárd: megköszöni az önkormányzat által nyújtott támogatást és elmondja, úgy 

gondolja, hogy az egész város örömére szolgál, amikor délben megszólal a harang.  

 

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

hozzászólás, ezért kéri a bizottság tagjait, hogy aki az elszámolást 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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

22/2018. (II. 22.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Bicskei Református Egyházközség kérelmének helyt ad és a részére nyújtott 

5.0000.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás elszámolási határidejét 

2018. január 31. napjára módosítja, 
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2. a Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott 5.000.000,-Ft vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

 

3. Napirendi pont 

„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort ismertesse a napirendet. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Kiemeli, hogy a kivitelezésre 300.000.- Ft-os 

költségkeretről van szó, illetve az első húsz pályázó részére 50%-os támogatás biztosításáról. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdésük. Hozzáteszi, hogy egy gazdag múltra visszatekintő 

rendezvényről van szó, melyen nagy örömmel vesznek részt az emberek. Kéri, hogy aki 

támogatja, hogy ez 2018-ban is megvalósulhasson, 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  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

23/2018. (II. 22.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre vonatkozóan „Bicske a Virágzó 

Város” címmel pályázatot hirdet azzal, hogy 

1. a pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni: 

• kertes házak előtti közterület, 

• tömbházak, emeletes házak előtti közterület, 

• utcaközösségek, 

• egyéb közterület,  

• közterületre néző balkonok  

2. A pályázatra bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete virágosítását. 

3. A pályázatok elbírálására 2018. augusztus 10-ig felkéri: 
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• Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt 

• Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt 

• Sulyokné Guba Judit képviselőasszonyt 

• Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tagot 

• Döme Lászlóné bizottsági tagot 

• Nagy Attila igazgató urat. 

4. A jelentkezési határidő: 2018. május 11. 

5. A jelentkezés módja: a pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu 

oldaláról, valamint személyesen átvehető és benyújtható: 

• Bicskei Polgármesteri Hivatal 

• Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és 

tagintézményében. 

6. A jutalmazás: 10.000,-Ft-os vásárlási utalvány, mely a Bicske, Szent István u. 17. sz. 

alatti Bicskei Udvar elnevezésű boltban vásárolható le. 

7. Az ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály napi rendezvényen. 

8. A felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság 

következő számában közzéteszi. 

9. A költségeket az önkormányzat a 2018. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére 

biztosítja keret jelleggel 300.000,- Ft összegben. 

10. Az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosít arra, hogy a. Bicskei Virágözön - 

virágvásár rendezvényen bruttó 10.000,- Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhatják 

meg a növényeket. A másik 50%-ot az önkormányzat megtéríti az eladók részére. 

11. Felkéri a bicskei oktatási-nevelési intézményeket, közösségeket, hogy idei évben is 

vegyenek részt a település virágosításában. 

 

 

 

 

 

4. Napirendi pont 

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata részére 

támogatásként nyújtott gépjárművekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, adjon tájékoztatást a bizottság részére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi 

Kft. felajánlását fogadják el. Hozzáteszi, hogy a határozati javaslat a támogatási szerződés 

elfogadását tartalmazza. 

 

Bárányos József: elmondja, hogy úgy látja, hogy a felajánlott autókra szükség lehet az 

önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak ellátása kapcsán, esetlegesen Bicske 

város intézményeinek vagy állami fenntartású intézményeinek rendezvényei kapcsán is. 

Meggyőződése az, hogy ezek támogatandó feladat, ezért a saját részéről támogatja és ezt kéri 

a bizottság tagjaitól is. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Észrevétel nincs, ezért 

kéri, szavazzanak.  

http://www.bicske.hu/
http://www.bicske.hu/
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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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

24/2018. (II. 22.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata részére 

támogatásként nyújtott gépjárművekről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata részére 

támogatásként nyújtott gépjárművekről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata részére 

felajánlott 2db gépjárművet köszönettel elfogadja, 

2. a Bicske Város Önkormányzata és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., mint 

szerződő felek közötti támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti 

tartalommal hagyja jóvá, 

3. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

 

5. Napirendi pont 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2017. évre készített éves 

költségelszámolásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: elmondja, hogy a pótanyagként megkapott két előterjesztéshez értek. 

Felkéri a jegyzőt, ismertesse az előterjesztéseket, elsőként a közszolgáltató által 2017. évre 

készített éves költségelszámolásról szóló előterjeszt.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a beszámolót, melyet a 

vízgazdálkodásról szóló törvény ír elő, a szolgáltató elkészítette, mely az előterjesztés 

mellékletét képezi.  

 

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

a feladatot el kell látniuk, de egyre kevesebb azon lakások száma, amelyek nincsenek a 
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szennyvízhálózatra rákötve. Nincs további hozzászólás, ezért kéri a bizottság tagjait, hogy aki 

elfogadja a beszámolót, 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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

25/2018. (II. 22.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2017. évre készített éves 

költségelszámolásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2017. évre készített éves 

költségelszámolásról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, az Euromax 2005 Kft., mint közszolgáltató által elkészített 

2017. évre vonatkozó költségelszámolást elfogadja. 

 

 

6. Napirendi pont 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy az előző napirendi ponthoz hasonlóan 

ismertesse az előterjesztést.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 200,- Ft-os áremelésről van szó. A 

rendeletben is meg kell, hogy jelenjen, hiszen korábban is úgy szerepelt a rendeletben.  

 

Bárányos József: véleménye az, hogy támogathatják azt, hogy a nettó mérték 1970.- Ft-ra 

emelkedjen szippantott köbméterenként, hiszen az igénybevétel csekély mértékű. Megkérdezi, 

hogy van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában, kéri, hogy aki támogatja a rendelet 

módosítását, jelezze. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
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A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

26/2018. (II. 22.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének    ….. /2018. (...) 

 önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„12. § (1) A közszolgáltatás díja kéttényezős díj, amely az alapdíjból (nettó 1.300,- Ft) és az 

ürítés díjából (nettó 670,- Ft) áll és teljes összege nettó 1.970,- Ft szippantott köbméterenként 

a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
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Bicske, 2018. ……………… 

                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                                             jegyző 

 

 

7. Napirendi pont 

Bejelentések 

 

Bárányos József: elmondja, hogy a bizottság tagjait illeti szó. Nincs bejelentés, ezért 

megköszöni mindenkinek a munkáját és az ülésen való részvételt. A bizottság nyílt ülését 

8.13-kor bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 

 Bárányos József Döme Lászlóné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


