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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. október 29. (hétfő) 8.00 óra 

 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Ivanics Imréné elnökhelyettes 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

dr. Balogh Gyula Bicskei Egyészségügyi Központ Szolgáltató NKft. igazgatója 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egyészségügyi Központ Szolgáltató NKft. gazdasági igazgatója 

 

 

Bárányos József: jó reggelt kíván, tisztelettel köszönt mindenkit. Megnyitja a Gazdálkodási 

Bizottság soros, nyílt ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Felkéri 

Varga Györgynét a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítő 

személyével egyetért, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

165/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

 

a 2018. október 29-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Varga 

Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, van-e észrevételük a napirendekkel 

kapcsolatban. Észrevétel hiányában kéri, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

166/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

a 2018. október 29-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2018. október 29-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Bicskei Egészségügyi Központ EFI helyiségre vonatkozó használati jogának 

meghosszabbításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. I. féléves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. féléves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 
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6.) Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Bicskei Kővágó Antal Kertbarát kör Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) 2018. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) 2019. évi városi disznóvágás rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

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

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésről. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Ennek hiányában 

kéri, aki támogatja a rendelet-tervezet elfogadását, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

167/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

________/2018. (_____) önkormányzati rendelete 

 

a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló  

7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) 

bekezdésében kapott felhat alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

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

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 200%-t, egyedülélő esetén a 250%-t, és 

 

2. § A Rendelet 5. alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki: 

18/A. § Amennyiben a 18. § (2) bekezdés alapján a bérleti jogviszony azért nem jön létre, mert 

a bérlő nem felel meg a 15. §-ban meghatározott jogosultsági feltételeknek, úgy a bérbeadó 

50%-al megemelt mértékű lakbérrel köt újabb bérleti szerződést a bérlővel. 

 

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet  

 Fritz Gábor 

 jegyző 
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2.) Napirendi pont 

A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, adjon tájékoztatást. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés. Nincs, ezért kéri, aki támogatja a határozati 

javaslatot, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

168/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

a Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske Bihari utca 4209/65 hrsz-ú ingatlanon létesített 14x26 m-es műfüves grundpálya 

üzemeltetési feladataival határozatlan időtartamra a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető költségvetési intézményét bízza meg 2018. november 1. napjától a melléklet 

szerinti üzemeltetési szerződésben foglalt feltételekkel, 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

3.) Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ EFI helyiségre vonatkozó használati jogának 

meghosszabbításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: köszönti az Egészségügyi Központ igazgatóját és gazdasági igazgatóját. 

Felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 
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Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi dr. Balogh Gyulát, kíván-e 

hozzászólni. 

 

Dr. Balogh Gyula: elmondja, hogy örömükre szolgál, hogy a pályázati fenntartási időszak 

lejártával is van remény és lehetőség a folytatásra. Tájékoztatásul elmondja, hogy az 

egészségügyi kormányzat új egészségfejlesztési irodákat nyitott meg, tehát bízhatnak benne, 

hogy a már ötödik éve működőket és azoknak a működését nem fogja megszűntetni. Bíznak 

abban, hogy ezt a nagy értékű ingatlant nem kell sokáig használniuk, hiszen a terveik arról 

szólnak, hogy az Egészségügyi Központ területére viszik majd be az Egészségfejlesztési Irodát. 

Ennek oka, hogy fölszabaduljon ez az ingatlan, másrészt, hogy a betegek és a nem betegek még 

könnyebben elérhessék az Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatásait. 

 

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

Hozzászólás hiányában kéri, aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

169/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei Egészségügyi Központ EFI helyiségre vonatkozó használati jogának 

meghosszabbításáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Egészségügyi Központ EFI helyiségre vonatkozó használati jogának 

meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a tulajdonában lévő, Bicske, Kossuth tér 15. szám alatti, 2519/A/5 hrsz-ú 

helyiségcsoportot határozatlan ideig – 90 napos felmondási idő fenntartásával – de 

legfeljebb az Egészségfejlesztési Iroda Egészségügyi Központban való elhelyezéséig 

térítésmentesen biztosítja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

(2060 Bicske, Kossuth tér 17., képv.: dr. Balogh Gyula, adószám: 13202570-1-07) 

részére, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltaknak megfelelő megállapodás 

aláírására. 

 

 



7 
 

4.) Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. I. féléves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megköszöni az ismertetést és megkérdezi dr. Balogh Gyulát, kívánja-e 

kiegészíteni. 

 

Dr. Balogh Gyula: kiemeli, hogy az Állami Számvevőszéki vizsgálat lezárása 2018. első 

félévére esett, melynek kapcsán utóellenőrzésekre lehet számítaniuk. Az intézkedési tervet 

benyújtották, melyet az Állami Számvevőszék elfogadott. Másodikként megemlíti, hogy a 

járóbetegellátás esetén a degressziós sávból lehívtak 11%-ot. Elmondja, hogy 20%-ig van 

finanszírozás. Elmondja, hogy 15%-kal tudták meghaladni a 100%-os finanszírozási keretet. 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a szakemberhiány már náluk is érezteti hatását. Az 

egynapos sebészet teljesítménye 94%-on alakult, mely jónak mondható.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy az eszközfejlesztés befejeződött-e., megérkezett-e 

minden.  

 

Dr. Balogh Gyula: elmondja, hogy az utolsó műszerek is megérkeztek. Tájékoztatja a 

jelenlévőket, hogy az épület esetében szerkezeti megerősítésre is szükség volt a röntgen-gép 

kapcsán.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a szakemberhiányt hogyan látja, stabilizálódott vagy 

romlott. 

 

Dr. Balogh Gyula: véleménye szerint kicsit romlott.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy ez a várakozási időket mennyiben érinti.  

 

Dr. Balogh Gyula: elmondja, hogy szakmánként jelentős különbségek vannak. A szemészet 

esetében decemberre, januárra van időpont.  

 

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

Ennek hiányában kéri, aki elfogadja a beszámolót, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

170/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. I. féléves 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. I. féléves 

beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 2018. I. féléves beszámolóját 828 264e Ft mérlegfőösszeggel és 25 465e Ft 

adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Bárányos József: jó munkát, minden jót kíván az Egészségügyi Központ vezetőinek. 

 

Dr. Balogh Gyula: megköszöni a döntést. Az eszközfejlesztéssel kapcsolatban még megemlíti, 

hogy 2018. november 7-én 10 órakor szeretettel várnak mindenkit az eszközök ünnepélyes 

átadására.  

 

Dr. Balogh Gyula és Szoboszlai Enikő a döntést követően távoznak a bizottsági ülésről. 

 

 

5.) Napirendi pont 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. féléves beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort adjon tájékoztatást. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendhez. Nincs, ezért kéri, 

aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 



9 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

171/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. féléves beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. féléves 

beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Kft. 2018. I. féléves 

beszámolóját 14 945e Ft mérlegfőösszeggel és 648e Ft adózott eredménnyel elfogadja. 

 

 

6.) Napirendi pont 

Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az elszámolás rendben 

megtörtént. Megkérdezi, hogy van-e kérdés. Ennek hiányában kéri, hogy aki elfogadja az 

elszámolást, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

172/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület 

részére nyújtott 300.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

7.) Napirendi pont 

Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 
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Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés. Nincs, ezért kéri, aki támogatja a határozati 

javaslatot, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

173/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a IV. Cserkészkerület Adventi Regös Napra a 

testvérvárosokból érkező delegációk ellátásának és szállásának költségeit viseli keret jelleggel 

bruttó 400.000,-Ft erejéig a 2018-as költségvetésben meghatározott tartalék terhére. 

 

 

8.) Napirendi pont 

Bicskei Kővágó Antal Kertbarát kör Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, adjon tájékoztatást. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Nincs kérdés, ezért kéri aki 

támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

174/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

Bicskei Kővágó Antal Kertbarát kör Egyesület támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Kővágó Antal Kertbarát kör Egyesület támogatási kérelméről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Bicskei Kővágó Antal Kertbarát kör Egyesületet 350.000,-Ft-tal a 2018. évi 

költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre álló 

pénzösszeg terhére, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Kővágó Antal Kertbarát kör Egyesülettel 

kötendő, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

 

 

9.) Napirendi pont 

2018. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

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

támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

175/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

2018. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2018. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. adventi adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalás) hirdet, 
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2. az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza a családok, egyedülálló személyek 

támogathatóságának felmérésével, a beérkezett adományok szétosztásának 

megszervezésével, lebonyolításával, 

 

3. az adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata nevében 200.000,-Ft 

támogatást folyósít, 

 

4. a támogatást a 2018. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre 

álló pénzösszeg terhére biztosítja, 

 

5. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az 

adventi adománygyűjtést, 

 

6. felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. számú mellékletekében meghatározott 

adattartalommal az adományozókkal kötendő megállapodások aláírására, 

 

7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon 

elrendeli, 

 

8. az ajándékok csomagolását az önkormányzati intézmények által felkért személyek 

segítségével szervezi meg. 

 

 

10.) Napirendi pont 

Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésről. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat. Nincs, ezért kéri, aki 

támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

176/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Az adventi ünnepkörhöz, gyertyagyújtáshoz kapcsolódó ünnepi programokat szervez. 

2. Felkéri az iskolák és az óvoda vezetőjét, valamint az egyházak vezetőit, hogy a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően legyenek részesei az ünnepségnek az alábbiak szerint:  

• Az ünnepség helyszíne: Hősök tere 

• Az ünnepségek időpontjai:  

- GYERTYAGYÚJTÁS I. (péntek) – november 30. 10:30 –– közreműködik a Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskola  

- KULTÚRKÚRIA ÁTADÁSA – KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ (péntek) – december 2. 17:00 

- GYERTYAGYÚJTÁS II. (vasárnap) - december 9. 14:00 – Adventi forgatag – 

közreműködnek az oktatási intézmények 

- GYERTYAGYÚJTÁS III. (péntek) - december 14. 10:30 – közreműködik a Szent László 

Általános Iskola 

- GYERTYAGYÚJTÁS IV. (péntek) - december 21. 10:30 –– közreműködik a Bicskei 

Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola 

3. Felkéri a Petőfi Művelődési Központot az adventi vásár és az ünnepség előkészítésére, a 

teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. A 

Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.  

4. 2018. december 9. (vasárnap) napjára „Adventi úszóversenyt” hirdet, amelynek 

koordinálására felkéri Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt.  

5. Felkéri a bicskei oktatási és nevelési intézményeket a város karácsonyfája díszeinek 

elkészítésére és meghívja az adventi kirakodóvásáron való részvételre, amelyekhez az 

alapanyagok beszerzésére 30.000,-Ft/intézményegység összeget biztosít. Az alapanyagra 

kapott pénzösszeg felhasználásáról az oktatási intézményeknek 2018. november 30-ig kell 

elszámolniuk. 

6. A városi díszkivilágítás felszerelésére - 2018. november 30-ig - felkéri a Bicskei Gazdasági 

Szervezetet. A díszkivilágítás felszerelésével kapcsolatban felmerülő költségek a Bicskei 

Gazdasági Szervezetet terhelik. 

7. A város adventi dekorációjának elkészítésével - a Petőfi Művelődési Központ 

szakembereinek és a Bicskei Gazdasági Szervezetet munkatársainak a bevonásával - 

megbízza dr. Lovasné Báder Katalint, Némethné Horváth Nikolettát a Humánerőforrások 

Bizottság tagjait és Ferenczi-Konrád Krisztinát.  
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8. Az ünnepséghez kapcsolódó költségekre az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő 

összeg terhére bruttó 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít, amely tartalmazza a 5. pontban 

meghatározott költségeket is. 

 

 

11.) Napirendi pont 

2019. évi városi disznóvágás rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatást ad a napirendi pontról. 

 

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

támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

177/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

2019. évi városi disznóvágás rendezvényről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2019. évi városi disznóvágás rendezvényről szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a városi disznóvágás rendezvény programját a következők szerint fogadja el: 

1.1. Helyszín: Város Kemencéje 

1.2. Időpont: 2019. február 2. (szombat) reggel 7 óra 

2. a rendezvény előkészítésére és lebonyolítására a 2018. évi költségvetés terhére 750.000,-

Ft-ot biztosít keret jelleggel, 

3. a disznó feldolgozásában való részvételre a jelentkezési határidő 2018. december 15., a 

jelentkezés feltétele 1 hónapnál nem régebbi negatív eredményű székletminta vizsgálati 

eredmény és 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő vizsgálati lelet bemutatása,  

4. 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, 
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5. felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet a rendezvény helyszínének megfelelő 

rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodjon és a rendezvény zavartalan lebonyolításában 

közreműködjön, 

6. felkéri a Bicske Városi Konyhát, hogy a rendezvény zavartalan lebonyolításában 

közreműködjön, 

7. A rendezvény koordinálásáért és a disznó feldolgozásáért felelős személy: Ivanics Imréné 

önkormányzati képviselő. 

 

 

 

12.) Bejelentések 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése. 

 

Heltai Zsolt: jelzi, hogy a Rózsa utca felújítását végzők mindenféle munkavédelmi szabályt 

megszegve végzik munkájukat. Példaként említi, hogy tornacipőben, munkavédelmi kesztyű 

nélkül követ pakolni nem lehet. Elmondja, hogy egyedül az UV-mellény van meg. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy a Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Osztálya 

hatáskörrel rendelkező szerv. Az önkormányzatnak nincs rá hatásköre.  

 

Ivanics Imréné: hozzáteszi, hogy ez a vállalkozó kötelezettsége.  

 

Bárányos József: megköszöni a jelzést és megadja a szót Döme Lászlónénak. 

 

Döme Lászlóné: elmondja, hogy az Egészségügyi Központ féléves beszámolójához lenne egy 

megjegyzése. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a könyvvizsgáló a beszámolóval egyidőben 

beadott egy kérvényt, melyben kéri a III. negyedévre vonatkozó beszámoló elkészítése alóli 

mentességet.  

 

Bálint Istvánné: jelzi, hogy a felügyelő bizottság kérése is az, illetve a korábbi ülésen a Bicske 

Építő Kft. vezetője is ezt kérte. Ennek megfelelően felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálják felül a 

képviselő-testület döntését. 

 

Bárányos József: kiegészíti azzal, hogy akkor egységes az önkormányzat összes gazdasági 

társaságára vonatkozóan tegyék meg ezt a felülvizsgálatot. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy 

támogatják-e ezt a felvetést.  

 

A Gazdálkodási Bizottság tagjai egyöntetűen támogatták ezt a felvetést, kezdeményezést, mely 

szerint féléves beszámolót készítsenek a gazdasági társaságok. 

 

Bárányos József: jelzi, hogy a viharok miatt áramkimaradások vannak. Megkérdezi, hogy ez 

ellen tudnak-e valamilyen módon védekezni. 

 

Fábián Róbert: elmondja, hogy az E-ON-nal tudják felvenni a kapcsolatot.  

 

Bárányos József: hozzáteszi, hogy nem az utólagos jelzésre gondol. Kéri, hogy vizsgálják meg 

azt, hogy van-e olyan ok, ami miatt valószínűsíthető vagy egyszerűen egy elkerülhetetlen, hogy 

időnként elmegy az áram.  

 



16 
 

Bálint Istvánné: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy korábban arról kaptak tájékoztatást, hogy 

a város területén elavult, öreg már az elektromos hálózat rendszere, és a karbantartás már nem 

minden esetben biztosítja azt, hogy ne menjen el az áram.  

 

Bárányos József: jelzi, hogy az új kerékpárút mellett nem minden lámpatest világít. További 

bejelentés hiányában megköszöni mindenkinek a munkáját. A bizottság ülését 8.28-kor bezárja.  

 

Kmf. 

 

 Bárányos József Varga Györgyné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


