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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

soros, nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2019. március 18. (hétfő) 8.05 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné elnökhelyettes 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

 

 

Bárányos József: tisztelettel köszönt mindenkit, külön szeretettel aljegyző asszonyt, akinek jó 

egészséget, kitartó munkát kíván, és gyümölcsöző együttműködést mindannyiuknak. Megnyitja 

a Gazdálkodási Bizottság soros, nyilvános ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 

határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítő személyére Varga Györgynét javasolja. Kéri, hogy 

aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével 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 Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

24/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

 

a 2019. március 18-i soros, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Varga 

Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Bárányos József: a meghívóban kiküldött napirendeket változtatás nélkül teszi fel szavazásra. 

Megkérdezi, hogy van-e észrevétele a bizottság tagjainak. Ennek hiányában kéri, aki egyetért a 

napirendekkel, 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 Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

25/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

a 2019. március 18. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2019. március 18. napi soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének 

meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló  

13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításához szükséges 

nyersanyagköltség és önköltség meghatározásáról   

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

egyszerűsített végelszámolásának elhatározásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérlőkijelölési megállapodás  

1. számú módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 
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6.) Az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges 

további kerékpárút építése kapcsán együttműködési megállapodás megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Bicskei Római Katolikus Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) „TeSzedd” – önkéntesen a tiszta Magyarországért akció támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) A 2019. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) Bejelentések 

 

1.)  Napirendi pont 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyző asszonyt az előterjesztés 

ismertetésére. 

 

Vandlikné Lengyel Edit: Elmondja, hogy elsőként egy rendelet van a bizottság előtt, amelyben 

az intézményi térítési díjak nem fognak változni, de a nyersanyagnormák változása miatt került 

eléjük. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy ha az előterjesztés kapcsán kérdés merül fel, annak 

megválaszolásában Molnár Enikő pénzügyi vezető segítségét fogja kérni.  

 

Molnár Enikő: hozzáteszi, hogy az önköltségszámításról van szó. A bölcsőde esetében 

változik a térítési díj, ott csökken 42.000,- Ft/hó összegre. A többi esetben változatlanok 

maradtak a díjak.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy ha az önköltség nő, akkor hogyan lehet megoldani, hogy 

összességben a díj ne nőjön. 

 

Szabó Ágnes: azért lehet megoldani, mert a térítési díj összege annyi vagy annál kevesebb 

lehet. Évek óta az a tendencia, hogy ha az önköltség nem emelkedik túlzottan, nem igazítják 

hozzá az intézményi térítési díjat.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a különbözetet az intézmény fedezi? 
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Szabó Ágnes: válaszul elmondja, hogy az, amit az ellátottak fizetnek egy teljesen más számítási 

mód. Akkor lép életbe az intézményi térítési díj, ha valakinek olyan magas a jövedelme, hogy 

nem kap semmilyen kedvezményt, mert nem jogosult rá.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a bölcsőde esetében hogyan sikerült csökkenteni az 

összeget? 

 

Szabó Ágnes: elmondja, hogy növekedett a gyermeklétszám, illetve több lett az állami 

normatíva. 

 

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

hozzászólás, ezért kéri, aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

26/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai 

Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége: 

 

Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége:  1.530,- Ft/fő/nap 

Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:    525,- Ft/fő/nap 

 

Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása 

 

Szociális étkeztetés esetében: 

 

− 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 325,- Ft 

− 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 810,- Ft 

− 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1.135,- Ft 
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Házi segítségnyújtás – szociális segítés: 

 1 egységre eső számított önköltség:   2 255,- Ft (intézményi térítési díj/óra) 

 

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 

 1 egységre eső számított önköltség: 2.255,- Ft (intézményi térítési díj/óra) 

 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

 1 egységre eső számított önköltség:       395,- Ft 

 

Támogató szolgálat: 

− 1 km-re eső számított önköltség:            305,- Ft 

− 1 személyi segítő órára eső önköltség: 1.690,- Ft 

 

Nappali ellátás esetén: 

− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:   3.575,- Ft 

− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:  2.765,- Ft 

 

 

Bárányos József: kéri, aki az eddig elhangzottak alapján a rendeletmódosítást is 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  

 

Az elfogadott döntés: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

27/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (III...) önkormányzati rendelete 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet 8. § helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

8. § A Bölcsődei Szakmai Egység vonatkozásában a bruttó intézményi térítési díja: 42. 000,- 

Ft/hó, amelyből 

 

a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:       470,- Ft/nap 

b) a gyermekgondozás intézményi térítési díja:  32.130,- Ft/hó 

 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

Szabó Ágnes a napirendi pont tárgyalását követően távozik a bizottsági ülésről.  

 

 

2.)  Napirendi pont 

Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításához szükséges nyersanyagköltség és 

önköltség meghatározásáról   

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri az aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Vandlikné Lengyel Edit: ismerteti röviden az előterjesztésben foglaltakat és tájékoztatja az 

elnököt, hogy a további részletek tisztázásában a pénzügyi irodavezető tud segíteni. 
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Molnár Enikő: elmondja, hogy a nyersanyagköltségben van változás, viszont az intézményi 

térítési díjakat nem változtatják, mivel a Városi Konyha takarékos gazdálkodást végez.  

 

Vandlikné Lengyel Edit: tájékoztatja az elnököt, hogy a bizottságnak nyolc határozatot kell 

hoznia.  

 

Bárányos József: kéri, aki az első határozati javaslatot támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

28/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

a Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ– Kapcsolat Központ, Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés 

nyersanyagköltség megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ– Kapcsolat Központ, Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés nyersanyagköltség 

megállapításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Bicskei Városi Óvoda és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ, Bölcsődei Szakmai Egység és a Bicske Városi Konyha étkezés 

nyersanyagköltsége:  
 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bicske Városi 

Óvoda 
70,- 245,- 75,- 390,- 

Egyesített Családsegítő 

és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ 

Bölcsődei Szakmai 

Egység  

60,- 40,- 180,- 70,- 350,- 

Alkalmazottak 390,- 

 

 

 

Bárányos József: kéri, aki az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség 

megállapításáról szóló határozattal egyetért, jelezze. 
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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 Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

29/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség megállapításáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tekintetében: 

 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bicskei 

Csokonai Vitéz 

Mihály Ált. 

Iskola 

90,- 320,- 100,- 510,- 

Felnőtt 

(vendég) 

étkezés rezsivel 

növelt összeg 

0,- 680,- 0,- 
680,- 

 

 

 

Bárányos József: kéri, aki a harmadik határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

30/2019. (III.18.) HATÁROZATA 
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Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola étkezés nyersanyagköltség 

megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola étkezés 

nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola tekintetében: 

 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bicskei József 

Attila Általános 

Iskola 

90,- 320,- 100,- 510,- 

Bicskei József 

Attila Speciális 

Szakiskola 

Iskola 

100,- 365,- 95,- 580,- 

Felnőtt 

(vendég) 

 étkezés rezsivel 

növelt összeg 

0,- 680,- 0,- 
680,- 

 

 

Bárányos József: kéri, aki a negyedik határozati javaslatot 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 Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

31/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Kapcsolat – Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Kapcsolat – Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai 

Egység szociális étkeztetés tekintetében a nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Kapcsolat – Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység tekintetében: 

 

Intézmény  Nyersanyagköltség Ft  (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Kapcsolat 

Központ 

szociális 

étkezés rezsivel 

növelt összeg 

0,- 680,- 0,- 
680,- 

 

 

 

Bárányos József: kéri, hogy az óvodai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges 

önköltségről döntsenek. 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

32/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

az óvodai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges önköltségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az óvodai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges önköltségről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda tekintetében az 

étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége             1 015,- Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (csak ebéd) alkalmazott             1 015,- Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)              1 305,- Ft 

(Számítási módszer: az V. határozat 1-3 melléklete) 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 



11 

Bárányos József: kéri, hogy az általános iskolai intézményi térítési díjak megállapításához 

szükséges önköltségről szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

33/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

az általános iskolai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges önköltségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Az általános iskolai intézményi térítési díjak megállapításához szükséges önköltségről 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola és Bicskei József Attila Általános Iskola tekintetében az étkeztetés önköltségét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége                 1 135,- Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)                  1 305,- Ft 

(Számítási módszer: az VI. határozat 1-2 melléklete) 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Bárányos József: kéri, hogy a Bicskei József Attila Speciális Szakiskola intézményi térítési 

díjak megállapításához szükséges önköltségről szóló határozati javaslattal, 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 Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

34/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei József Attila Speciális Szakiskola intézményi térítési díjak megállapításához 

szükséges önköltségről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja A Bicskei József Attila Speciális Szakiskola intézményi térítési díjak 

megállapításához szükséges önköltségről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei József Attila Speciális Szakiskola 

tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége                1 205,- Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)                  1 305,- Ft 

(Számítási módszer: az VII. határozat 1-2 melléklete) 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Bárányos József: kéri, hogy végül, aki a határozathozatal az Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ - Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális 

étkeztetés térítési díjának megállapításához szükséges önköltségéről szóló határozati javaslattal 

egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

35/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

 

határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 

Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat 

Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségéről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

   Szociális étkeztetés önköltsége                 1 305,- Ft 

(Számítási módszer: az VIII. határozat 1számú melléklete) 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3.)  Napirendi pont 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri az aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Vandlikné Lengyel Edit: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a kft. ügyvezetője elkészítette 

és benyújtotta beszámolóját, amelyet a pénzügyi iroda megvizsgált. A további cél a társaság 

megszüntetése lesz a kiüresedett feladatok miatt. 

 

Bárányos József: megkérdezi a Kft. ügyvezetőjét, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.  

 

Ádámné Bacsó Erika: elmondja, hogy a tavalyi évben a tulajdonosi döntés alapján a társaság 

tevékenységi köre kiegészítésre került. Nem tudtak olyan feladatban részt vállalni, amely 

árbevételt hozott volna. Sajnos ez az eredményben is látszik. Bevételük csak a települések 

támogatásából származott, kiadásaik viszont voltak a működéssel kapcsolatos költségek. Ilyen 

formában sajnos a Kft.-t nem lehetséges fenntartani, mert nem felelnek meg a jogszabálynak, a 

vállalkozás folytatásának az elve ebben az esetben sérül. Ezért dönteni kell a továbbiakról. 

 

Bárányos József: megköszöni a kiegészítést és kéri, aki a beszámolót elfogadja, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

36/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

 

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

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának 

elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 

Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolóját 14 060e Ft mérlegfőösszeggel és -237e Ft adózott 

eredménnyel elfogadja. 
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4.)  Napirendi pont 

A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

egyszerűsített végelszámolásának elhatározásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: elmondja, hogy elérkeztek a végelszámolás elhatározásáról szóló 

napirendhez. Kettő dolog érdekli. Az egyik, hogy mi az oka. A másik pedig, hogy mi történik 

a vagyonnal.  

 

Vandlikné Lengyel Edit: hozzáteszi, hogy az oka az, amit az ügyvezető az előző napirendnél 

elmondott.  

 

Bárányos József: megadja a szót Ádámné Bacsó Erikának.  

 

Ádámné Bacsó Erika: elmondja, hogy az előzőekben tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a 

továbbiakban jogszerűen nem lehet működtetni a Kft.-t. A vagyonra vonatkozó kérdésre 

elmondja, hogy az a mérlegben szerepel. A Kft. vagyonát képezi a kútvizsgálatra vonatkozó 

dokumentáció, illetve megvalósíthatósági tanulmány. Tájékoztatja a bizottságot, hogy 2013. év 

elején a víziközmű átkerült az önkormányzatok tulajdonába a tulajdoni hányad arányában. A 

vagyonra vonatkozóan egy vagyonfelosztási tervet kell készíteniük, amely szintén tulajdoni 

hányad arányában osztatlan közös tulajdonként kerül be az önkormányzatok könyveibe. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy végelszámolás esetén az ÁFÁ-t visszalehet igényelni. 

Természetesen az ÁFA összege és a Kft. számláján lévő bevételek a működési költséggel 

csökkentve kerülnek felosztásra. A bizottság tagjait az egyszerűsített végelszámolás 

folyamatáról tájékoztatja. 

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy arra nincs-e lehetőség, hogy a vagyont kivásárolják a másik 

két önkormányzattól. Tovább kérdése, hogy nem lenne-e észszerűbb, ha jogutóddal szűnne 

meg. 

 

Börcs Krisztina: elmondja, hogy a víziközmű törvény módosult, ezért kellett a közműveket 

átadni az önkormányzatok részére. Elmondja, hogy véleménye szerint a Kft.-t nincs értelme 

tovább fenntartani.  

 

Ivanics Imréné: kéri annak vizsgálatát, hogy van-e lehetőség arra, hogy a vagyoni részt 

kivásárolják a másik két önkormányzattól. 

 

Bárányos József: tehát Ivanics Imréné azt szeretné, ha Bicske lenne a tervek 100 %-os 

tulajdonosa.  

 

8.20 órakor Fritz Gábor jegyző megérkezik a bizottság ülésére. 

 

Bárányos József: összefoglalja az elhangzottakat. Elmondja, hogy a bizottságnak az a 

javaslata, hogy az önkormányzat vagyonát képező terveket Bicske vásárolja meg. Megkérdezi, 

hogy van-e még valakinek hozzászólása. Nincs, ezért kéri, aki a határozati javaslatot ezzel a 

módosítással elfogadja jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

37/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

 

A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. egyszerűsített végelszámolásának 

elhatározásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. egyszerűsített 

végelszámolásának elhatározásáról szóló határozati javaslatot az alábbi módosításokkal: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.  mint a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. többségi tulajdonosa 

elhatározza a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. egyszerűsített 

végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetését.  

Az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontja 2019. május 1. napja. 

2.  

3. a társaság mérlegében szereplő vagyont megvásárolja Csabdi és Mány települések 

önkormányzataitól. 

 

 

Börcs Krisztina a döntéshozatalt követően távozik a bizottság üléséről. 

 

5.)  Napirendi pont 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérlőkijelölési megállapodás  

1. számú módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésről. Ismerteti, hogy a rendőrség élt 

a módosítási javaslattal, amely már a gyakorlatban egyébként is így működött és működik.  

 

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

támogatja a megállapodás módosítását, 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: 
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A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

38/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérlőkijelölési megállapodás 1. számú 

módosítása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérlőkijelölési megállapodás 1. számú 

módosítása szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

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

Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jogával terhelt 9 db lakásra vonatkozó, a 

megállapodást a melléklet szerinti tartalommal módosítja, 

2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6.)  Napirendi pont 

Az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további 

kerékpárút építése kapcsán együttműködési megállapodás megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást a bizottság számára. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Sajgó-patak 

menti beruházásról van szó, amely nem biztos, hogy érinti Bicske város közigazgatási területét, 

de amennyiben a tervek mégis érintenék azt, nem szeretnének emiatt rendkívüli képviselő-

testületi ülést tartani. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy egy kerékpáros aluljáróról van szó?  

 

Fritz Gábor: igennel válaszol. 

 

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

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

39/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további 

kerékpárút építése kapcsán együttműködési megállapodás megkötése a Velencei-tó és 

Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további 

kerékpárút építése kapcsán együttműködési megállapodás megkötése a Velencei-tó és Térsége, 

Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) „az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további 

kerékpárút építése” elnevezésű projekt megvalósítása és fenntartása érdekében 

együttműködési megállapodást köt a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi 

Fejlesztési Tanáccsal a mellékelt tervezet szerint. 

 

2) felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, továbbá a 

projekt megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatok, kötelezettségvállalások 

megtételére. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

7.)  Napirendi pont 

Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: megkérdezi Molnár Enikő pénzügyi irodavezetőtől, hogy rendben van-e az 

elszámolás. 

 

Molnár Enikő: igennel válaszol. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. Nincs, ezért kéri, aki 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

40/2019. (III.18.) HATÁROZATA 
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Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség részére, Bicske Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 

alapján nyújtott 100.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 

 

8.)  Napirendi pont 

Bicskei Római Katolikus Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Római Katolikus Egyház a részére nyújtott 

támogatással a szerződés szerint elszámolt.  

 

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

41/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

Bicskei Római Katolikus Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Római Katolikus Egyház részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Római Katolikus Egyház részére, 

Bicske Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) 

önkormányzati rendelet alapján nyújtott 900.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja. 
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9.)  Napirendi pont 

„TeSzedd” – önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait a napirendi pontról. Elmondja, hogy további 2 

millió forintot szeretnének biztosítani az illegális hulladéklerakók felszámolására. Hozzáteszi, 

hogy egyrészt pályáztak is, illetve az önkormányzat csatlakozott is a „TeSzedd”-akcióhoz, de 

úgy vélik, hogy még így sem elegendő a fedezet. A város közigazgatási területén belül annyi 

szemét van elszórva, hogy az további forrást igényel, amely összeg a költségvetésben 

rendelkezésre áll.  

 

Ivanics Imréné: ennek kapcsán elmondja, hogy most már nagyon sok olyan ingatlan van, 

amelyen felhalmozódott a szemét. Megkérdezi, hogy nem lehet-e felszólítani a tulajdonost, 

hogy tegye rendbe a területét. Hozzáteszi, hogy szorgalmazni kellene, hogy mindenki 

rendelkezzen közszolgáltatási szerződéssel. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a képviselő-testület a hatáskörébe tartozóan 

mindent megtesz, hiszen a szociális segélyek részben ettől váltak függővé.  

 

Ivanics Imréné: hozzáteszi, hogy a külterületeken nem azok dobálják el a szemetet, akik 

rendelkeznek szerződéssel.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy vannak mezőőreink, vannak felvételeink, miért nem 

történik semmi. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy a feljelentés minden esetben megtörtént.  

 

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

bizottsági ülésre a rendőrség képviselőjét hívják meg és konkrétan ezzel a témával 

kapcsolatban. 

 

Ivanics Imréné: hozzáteszi, hogy ne csak a rendőrséget, hanem a mezőőröket is. 

 

Bárányos József: kéri, hogy az ÁNTSZ képviselőjét is hívják meg. A téma a külterületi és 

belterületi szemét felhalmozása. 

 

Ivanics Imréné: kiegészítésként kéri, hogy a Zöld Bicske Kft-t is hívják meg. Áldatlan 

állapotok vannak Bicskén, amely ellen a város vezetésnek kell tennie valamit.  

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, hogy támogassák a határozati javaslatot. kéri, aki 

támogatja azt, 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 Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

42/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

„TeSzedd” – önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a „TeSzedd” – önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció támogatásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. 2.000.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel Bicske város közigazgatási területén lévő 

illegális hulladéklerakók felszámolására, 

 

2. Az 1. pont szerinti összeg fedezete a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre áll a 31. 

melléklet 1 sor általános tartalékok jogcímén. 

 

 

Bárányos József: kéri, hogy a következő ülésen az elhangzottak alapján legyen egy plusz 

napirend az elhangzottak alapján.  

 

10.) Napirendi pont 

A 2019. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja az előterjesztésről a bizottság tagjait. 

 

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

szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

43/2019. (III.18.) HATÁROZATA 

 

a 2019. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2019. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2019. évi 38. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat programját a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja, azzal, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják, 

 

2. a programra 13.000.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2019. évi költségvetés 

terhére. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

11.) Bejelentések 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy kíván-e valaki bejelentést tenni.  

 

Varga Györgyné: megkérdezi, hogy a Szent István úton az egykori ÁFÉSZ-iroda épület kihez 

tartozik, mert az ablakok be voltak deszkázva usb-lappal, amelyet valaki felnyitott és oda 

beköltözött.  

A másik bejelentése pedig a tatai úti egykori óvoda homlokzatára vonatkozik. Elmondja, hogy 

a vakolat elég intenzíven hullik.  

 

Ivanics Imréné: elmondja, hogy korábban volt egy olyan bejelentése, kérése, hogy vizsgálják 

meg a Rózsa utcán a sebességkorlátozás lehetőségét, illetve a zebra elhelyezésének lehetőségét 

a kishíddal szemben.  

 

Fritz Gábor: ígéretet tesz arra, hogy utána néznek.  

 

Ivanics Imréné: rákérdez, hogy a Lidl-áruháznál és a Kisfaludy utcában, a Tanuszodánál mikor 

készül el a zebra, hiszen minden évben be volt tervezve a költségvetésbe. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy a Bicske-szíve projekt keretében készül el az út a közvilágításával 

együtt.  

 

Ivanics Imréné: elmondja, hogy a Rózsa utcában elkészült a járda, de vannak olyan szakaszok, 

ahol az úttest és a járda közötti részeket is megpróbálták rendbe tenni, de vannak olyan 

szakaszok, ahol fedett árokrészek vannak és néha vannak gödrök, amelyek mélyek és 

veszélyesek. Vannak olyan szakaszok, ahol burkolt az árokrendszer, és máshol gödrök vannak. 

Kéri, hogy ezeket vizsgálják meg.  

 

Bárányos József: az MNG-vel szemben lévő út állapotára hívja fel a figyelmet, amely átmegy 

az 1-es úton és a „zöldséges bodegához” ér ki, amely a Kanizsai útról indul. Ez egy mart 

aszfalttal borított út, amelyen a kerékpárosokra veszélyes gödrök vannak. Továbbá oda egy 

lámpát is kérnének a gyermekek miatt.  

Megkérdezi, hogy van-e még további bejelentés. Nincs, ezért megköszöni mindenkinek a 

munkáját a bizottság ülését 8.50 órakor bezárja.  
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Kmf. 

 

 

Bárányos József Varga Györgyné 

Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


