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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. szeptember 18. (szerda) 8.20 óra 
 
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  
Bárányos József elnök 
Ivanics Imréné bizottsági tag 
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 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 
Soós Attila műszaki ügyintéző 
Dankó Anikó ügyintéző 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke 
Ónodi Szabó Lajos főépítész, Bicske Építő Kft. ügyvezetője 
Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ és Szolgáltató Nkft. igazgatója 
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ és Szolgáltató Nkft. gazdasági igazgatója 
Richter Gábor BEMKK képviselője 
 
 
Bárányos József: megnyitja a Gazdálkodási Bizottság soros, nyilvános ülését. Megállapítja, 
hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Felkéri Varga Györgynét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
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 
112/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 
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a 2019. szeptember 18. napi soros, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 
megválasztásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Varga 
Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
 
Bárányos József: a napirendi pontokra tesz javaslatot, a meghívóban szereplő napirendek 
mellé kéri felvenni a Bicske Építő Kft. 2019. I. féléves beszámolójának elfogadásáról, a Bicskei 
víziközmű rendszerek 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT), valamint az OTP 
Bank Nyrt bicskei fiókjának helyiségbérletéről szóló előterjesztéseket. Kéri, 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 
113/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

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

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  
2019. szeptember 18. napi soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1.) A Bicske Építő Kft. 2019. I. féléves beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

2.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. I. félévi 
beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

3.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

4.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

5.) Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára bérlőkijelölési jogról 
szóló pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: polgármester 
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6.) A Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótelkek 
elidegenítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 

7.) A halotthűtő üzemeltetéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 

8.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
 

9.) A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat 
benyújtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

10.) A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület részére 2019. évben 
nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 
 

11.) 2019. október 6-ai ünnepi megemlékezésről 
Előterjesztő: polgármester 

 
12.) 2019. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

Előterjesztő: polgármester 
 
13.) Az Idősek Világnapja rendezvény megszervezéséről 

Előterjesztő: polgármester 
 
14.) A Bicskei víziközmű rendszerek 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

(GFT) 
Előterjesztő: polgármester 
 

15.) Az OTP Bank Nyrt bicskei fiókjának helyiségbérletéről 
Előterjesztő: polgármester 
 

16.) Bejelentések 
 
 
1.) Napirendi pont 
A Bicske Építő Kft. 2019. I. féléves beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást a bizottság részére. 
 
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  
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Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki elfogadja a 
beszámolót, 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 
114/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
A Bicske Építő Kft. 2019. I. féléves beszámolójának elfogadásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Bicske Építő Kft. 2019. I. féléves beszámolójának elfogadásáról szóló határozati 
javaslatot az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2019. I. féléves 
beszámolóját 190055 eFt mérlegfőösszeggel és 2877 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 
Ónodi Szabó Lajos a döntést követően távozik a bizottság üléséről. 
 
 
2.) Napirendi pont 
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. I. félévi beszámolójának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Fritz Gábor: ismerteti, hogy a társaság ügyvezetése eleget tett beszámolási kötelezettségének.  
 
Bárányos József: megadja a szót Dr. Balogh Gyulának. 
 
Dr. Balogh Gyula: a beszámolóban leírtakat szóban is összefoglalja a bizottság tagjai számára, 
kiemeli, hogy jelentős mértékű orvosi eszközbeszerzésre került sor.  
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy győzik-e még orvossal. 
 
Dr. Balogh Gyula: elmondja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendeléseket 
fenntartsák.  
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy a rendelőbővítésének pályázata hogy áll. 
 
Dr. Balogh Gyula: válaszul elmondja, hogy a tervezők egy promóciós látványterv 
elkészítésével kívánják segíteni a döntéshozók munkáját. 
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Ivanics Imréné: kéri, hogy a háziorvosi körzetek ellátásának biztosítása érdekében nyújtson 
segítségét az önkormányzat részére. 
 
Dr. Balogh Gyula: megköszöni a felkérést, és biztosítja arról a bizottsági tagokat, hogy segíteni 
fog.  
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy egy esetleges magánorvosi praxis mennyire befolyásolja 
majd az Egészségügyi Központ működését.  
 
Dr. Balogh Gyula: elmondja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben is TB-
kártya alapján történjen a betegek ellátása. Hozzáteszi, hogy a szakmai pályafutását arra tette 
föl, hogy a TB-finanszírozott beteg ellátását javítsa a kollégáival együtt. Amelynek az is lett az 
eredménye, hogy a város elismerte az Egészségügyi Központ tevékenységét, azzal a díjjal, amit 
ki is függesztettek az előcsarnokban.  
 
Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást és kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a 
beszámolót, 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 
115/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. I. félévi 

beszámolójának elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. I. félévi 
beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 2019. I. félévi beszámolóját 931 437e Ft mérlegfőösszeggel és 19 021 eFt 
adózott eredménnyel elfogadja. 
 
Dr. Balogh Gyula és Szoboszlai Enikő a döntést követően távoznak a bizottság üléséről. 
 
 
3.) Napirendi pont 
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: felkéri a jegyzőt, ismertesse. 
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Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Ennek hiányában kéri, aki 
elfogadja a rendelet 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: 
 

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
116/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019. (…...) önkormányzati rendelete 

 
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lép: 
 

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 
szervei 2019. évi költségvetésének  
 

1. kiadási főösszegét  5 703 600 ezer forintban 
2. bevételi főösszegét  5 703 600 ezer forintban 

állapítja meg. 
 

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 
1. Költségvetési bevételek összege:   2 224 893 ezer forint 
2. Költségvetési kiadások összege:   5 695 582 ezer forint 
3. Költségvetési hiány összege:       3 470 689 ezer forint 
4. finanszírozási bevételek összege   3 478 707 ezer forint 
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5. finanszírozási kiadások összege                     8 018 ezer forint 
6. belső finanszírozási összege                                 3 478 707 ezer forint 
7. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 
2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3 559 265   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 3 559 265 

 
  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi 
költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 515 131   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 515 131 

 
  ezer forintban 

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 
Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 128 120   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 128 120   ezer forintban 

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 
utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 92 737   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 92 737   ezer forintban 

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 
Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 176 660   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 176 660   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 
Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi 
 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 112 829   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 112 829   ezer forintban 

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 35 934   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 35 934   ezer forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 
2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 375 344   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 375 344   ezer forintban 

állapítja meg. 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2019. évi 
költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 216 140   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 216 140   ezer forintban 

 
 
 
 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 318 773   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 318 773   ezer forintban 

 
 
 
 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 172 667   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 172 667   ezer forintban 

 
 
 
 

állapítja meg.” 

 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép. 
 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 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. 
Bicske, 2019. ……………… 
 Fritz Gábor 
 jegyző 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4.) Napirendi pont  
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: felkéri a jegyzőt, adjon tájékoztatást.  
 
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  
 
Bárányos József: hozzáteszi, hogy azt kell eldönteni, hogy a szociális rászorultságot vagy a 
kiváló teljesítményt akarják díjazni, vagy a kettőt együtt. Megkérdezi, hogy a középiskolások 
esetében érdemes-e vizsgálni, hogy 10.000,- Ft-ra emeljék az összeget.  
 
Ivanics Imréné: javasolja, hogy jelenleg hagyják így, és a későbbiekben a képviselő-
testületnek lehetősége van a rendelet felülvizsgálatára.  
 
Bárányos József: a hozzászólást követően az előterjesztés szerinti rendelet-módosítást teszi fel 
szavazásra. 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 
117/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2019. (____) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 
13/2018. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 
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1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(1) 

a) az általános iskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet 
benyújtók közül kiválasztott 20 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 5000 
forint/fő összegben, 

„b) a középiskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet benyújtók 
közül kiválasztott 10 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 7000 forint/fő 
összegben.” 

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 
 
 
 
 Pálffy Károly Fritz Gábor 
 polgármester jegyző 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. …………………. 

 Fritz Gábor 
 jegyző 

 
 
5.) Napirendi pont  
Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára bérlőkijelölési jogról szóló 
pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy hány ilyen ingatlanról van szó.  
 
Fritz Gábor: elmondja, hogy egy és ezzel a helyi vállalkozásokat kívánják segíteni.  
 
Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi a bizottság tagjait, ki az, aki 
egyetért a határozati javaslattal. Kéri, szavazzanak. 
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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 
118/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára bérlőkijelölési jogról szóló 

pályázat kiírásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára bérlőkijelölési jogról 
szóló pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a tulajdonában álló Bicske, Akácfa u. 1/A 3. ajtó alatti 55,36 m2 alapterületű, 
költségelvű lakás határozott, legfeljebb 3 éves időtartamú bérlőkijelölési jogára – a 
határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerint – nyílt pályázatot hirdet bicskei 
székhelyű vagy telephelyű vállalkozások részére, 

2. a pályázati felhívást a város honlapján, a Bicskei Újságban és a Bicskei Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján jelenteti meg, 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlattal pályázó 
helyi vállalkozással kösse meg a bérlőkijelölésről szóló megállapodást, valamint a 
kijelölt bérlővel a lakásbérleti szerződést. 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
6.) Napirendi pont  
A Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótelkek 
elidegenítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  
 
Ivanics Imréné: elmondja, hogy számára aggályos a telkek pályáztatása addig, amíg az utcai 
gerincvezetékek nincsenek kiépítve. Hozzáteszi, hogy a szerződés-tervezetben benne van, hogy 
ezek közmű nélküli telkek, de ezt hangsúlyozni kellene és úgy véli, hogy tájékoztatni kellene a 
pályázókat, hogy mennyibe kerül ennek a kiépítése. Javasolja, hogy annak érdekében, hogy 
valaki ne spekulatív jelleggel vásárolja fel a telkeket, kössenek ki például beépítési 
kötelezettséget.  
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Soós Attila: mint az előterjesztés készítője tájékoztatja a bizottság tagjait a területek 
közműkiépítésére vonatkozó díjakról és azok megvalósításának lehetőségéről.  
 
Ivanics Imréné: javasolja, hogy mindenképpen adjanak tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy 
a pályázók számára kb. milyen áron valósítható meg a közművek kiépítése.  
 
Soós Attila: elmondja, hogy az önkormányzat számára a másik lehetőség az, hogy az 
önkormányzat kiépíti a közműveket és utcát létesít, ezáltal más áron tudja értékesíteni a 
telkeket. 
 
Bárányos József: megköszöni Soós Attila ügyintézőnek a segítséget, tájékoztatást. Elmondja, 
hogy a spekulatív szándék benne is felmerült, ezért megkérdezi, hogyan lehetne kikötni azt, 
hogy egy pályázó csak egy telket vásárolhasson.  
 
Ivanics Imréné: ehhez kapcsolódóan hozzáteszi, hogy azt szeretnék, hogy a bicskei fiatalok 
igényeit elégítsék ki, ezért javasolja, hogy 5 éven belüli beépítési kötelezettsége legyen vagy 
addig ne idegeníthesse el.  
 
Bárányos József: javasolja, hogy ne kössék ki, hogy a pályázó csak bicskei fiatal legyen, mert 
esetlegesen a Bicskén letelepülni szándékozó családnak is adják meg az esélyt.  
 
Ivanics Imréné: javasolja, hogy legalább 1 éve Bicskén lakó-, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező pályázónak értékesítsék az ingatlanokat, továbbá 5 évig ne adhassa el, valamint a 
közművek gerincvezetékének kiépítésének lehetőségéről adjanak tájékoztatást. 
 
Bárányos József: elmondja, hogy a közművesítést forintosítani nem tudják, de a tájékoztatást 
pontosítsák. Javasolja, hogy az adás-vételi szerződésben kerüljön egyértelműen bele, hogy 
nemcsak a gerincvezetékre való rákötésről van szó a közművesítés esetén.  
Másik javaslata a bizottságnak, hogy egy ember csak egy telket vásárolhasson meg, hogy az ne 
lehessen spekulatív szándékú.  
 
Soós Attila: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a HÉSZ 9. §-a szerint mi építhető az adott 
területre. 
 
Bárányos József: megismétli a bizottsági által eddig tett javaslatokat. Folytatja, mely szerint a 
bizottság további javaslata, hogy 5 év elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre a területre, 
valamint az 1 éve bicskei állandó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélynek 
értékesítsék és egy pályázó csak egy telket vásárolhasson.  
 
Fritz Gábor: összefoglalja a bizottság véleményét. 
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nincs, ezért kéri 
szavazzanak, aki támogatja a bizottság javaslatokkal kiegészített határozatot, 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  
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Az elfogadott döntés: 
 

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
119/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótelkek 

elidegenítéséről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótelkek 
elidegenítéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a tulajdonában álló bicskei 

 
HRSZ terület (m2) legalacsonyabb vételár 

(Ft) 
2363/5 728 3.675.000,- 
2363/6 585 2.953.000,- 
2363/7 579 2.923.000,- 
2363/8 579 2.923.000,- 
2363/9 550 3.526.000,- 
2363/10 550 3.526.000,- 
2363/12 901 4.320.000,- 
2363/13 960 4.602.000,- 
2363/14 962 4.612.000,- 
2363/15 962 4.856.000,- 
2363/16 924 5.923.000,- 
2363/17 1000 6.410.000,- 

 
közművesítetlen (kiépített gerinchálózattal sem rendelkező) ingatlanokat a megjelölt 
legalacsonyabb vételár figyelembevételével nyílt eljárásban értékesítésre kijelöli a 
legalább egy éve Bicskén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek számára, azzal a kikötéssel, hogy  
1.1.1. egy személy egy db ingatlant vásárolhat, 
1.1.2. az értékesített ingatlan tulajdoni lapjára 5 év határozott időtartamra elidegenítési 

tilalom ténye kerül feljegyzésre Bicske Város Önkormányzat javára, 
 

2. Az ingatlanok minimális forgalmi értékét, vételárát a dr. Póczos Géza igazságügyi 
ingatlanforgalmi szakértő értékelésében szereplő összegben határozta meg. 

3. Az ajánlattételi felhívást jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhívás 
alapján beérkező írásbeli ajánlatok közül az adott ingatlanra legmagasabb vételárat 
érvényesen ajánló vevővel az adásvételi szerződést megkösse.  
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a) Ajánlati biztosíték nincs. 
b) Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejáratától számított 60 nap. 
c) A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor, egy összegben kell megfizetni. 
d) A legalacsonyabb vételárnál alacsonyabb ajánlatot érdemi vizsgálat nélkül 

érvénytelenné kell nyilvánítani. 
 

4. Az értékesítésről szóló felhívást a helyi médiákban – Tv, honlap, újság – jelenteti meg. 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
7.) Napirendi pont  
A halotthűtő üzemeltetéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy miért csak egy év időtartamra szól az üzemeltetési 
szerződés?  
 
Soós Attila: elmondja, hogy a képviselő-testületnek a temetőkről szóló rendeletét felül kell 
vizsgálni és ahhoz kapcsolódóan ezt is felül kell ismételten vizsgálni. 
 
Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást és kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a 
határozati javaslatot, jelezze. 
 
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés: 
 

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
120/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
A halotthűtő üzemeltetéséről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a halotthűtő üzemeltetéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. az Önkormányzat tulajdonában álló bicskei 1397/1 hrsz-ú ingatlan üzemeltetésére 
további 1 év időtartamra, – 2019. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig – a korábbi, 
korlátozott kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal azonos feltételekkel köt 
szerződést az eddigi üzemeltetővel, az Iharos Kft-vel (2200 Monor, Bajcsy Zs. u. 54). 
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2. a használati díj mértékét 365.000,- Ft + Áfa/év mértékben határozza meg. 

3. felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi ellenjegyzés mellett – a korlátozott kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
8.) Napirendi pont  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 
 
Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük. Nincs, 
ezért kéri, 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 
121/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2019/2020. évi fordulójához, kiírja a saját pályázatát és közzéteszi azt az 
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon, 

2. felhatalmazza a polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról” dokumentumok aláírására, 
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3. az ösztöndíj fedezetére a 2020. évi költségvetésben 1.680.000,- Ft keretösszeget 
elkülönít, 

4. a támogatás mértékét mindkét („A” és „B” típus) pályázattípus esetén 8.000,- 
Ft/fő/hónap összegben állapítja meg, 

5. kizárólag azt a pályázót részesíti támogatásban, akinél az egy háztartásban élők 
dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj 250%-át, azaz 71.250,- Ft-ot. 

Határidők:  

Csatlakozási nyilatkozat elküldése:                      2019. október 2. 

A pályázat kiírása:                                                 2019. október 4. 

A pályázatok benyújtása:                                      2019. november 5. 

Bírálati döntés:                                                       2019. december 5. 

Az eredmény közzététel, értesítés:                        2019. december 9. 

Felelős: polgármester 

 
9.) Napirendi pont  
A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, 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 
122/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 
szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 

mellékletének II. 4.a) pontja alapján jelen határozatával alátámasztva nyilatkozza, 
hogy Bicske Város Önkormányzatának a Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás igényléséhez szükséges saját forrás összege bruttó 771.000,- Ft összegben 
a 2/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletének 5. számú mellékletében Bicske Város 
Önkormányzata 2019. évi tervezett beruházási kiadásai Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és Könyvtár soron áll rendelkezésre, 
 

2. felhatalmazza a polgármestert a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
vonatkozó kérelem benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges valamennyi 
nyilatkozat megtételére, dokumentum aláírására. 

 
 
10.) Napirendi pont  
A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület részére 2019. évben nyújtott 
támogatás elszámolásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért 
kéri 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 
123/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület részére 2019. évben nyújtott 

támogatás elszámolásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület részére 2019. évben nyújtott 
támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dinamik Harcművészeti Közhasznú 
Sportegyesület részére, Bicske Város Önkormányzatának 2/2019. (II.15.) számú rendelete 
alapján nyújtott 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja. 
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11.) Napirendi pont  
2019. október 6-ai ünnepi megemlékezésről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Fritz Gábor: tájékoztatást ad az előterjesztésről. 
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés. Nincs észrevétel, javaslat ezért kéri, 
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 
124/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
2019. október 6-i ünnepi megemlékezésről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a 2019. október 6-i ünnepi megemlékezésről szóló határozati javaslatot az alábbiak 
szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezés programját az alábbiak szerint 
fogadja el: 

 
Időpontja: 2019. október 4. péntek, 17:00 óra 

Helyszíne: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Programterv: 

• Műsort ad: a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 7.b osztálya 

• Rendhagyó történelem órát tart: Nagy Tamás, a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola történelem tanára 

• Koszorúzás a Kossuth téren, a Kopjafánál  

Kiadások:  

• koszorú 
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• 30 db plakát 

• fellépő diákoknak csokoládé, felkészítő pedagógusoknak virágcsokor 

 
2. a 2019. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

kormányzati funkción szereplő összeg terhére 50.000,-Ft keretösszeget biztosít, 
 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség 
lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. A Petőfi 
Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 
készítik elő és bonyolítják le a programokat. 

 
12.) Napirendi pont  
2019. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért 
kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 
 
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés: 
 

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
125/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
2019. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a 2019. október 23-ai ünnepi megemlékezésről szóló határozati javaslatot az alábbiak 
szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. az október 23-ai megemlékezés programját az alábbiak szerint fogadja el: 

Időpont: 2019. október 23. 9:00 óra 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

A műsor menete: 

• Himnusz, Székely Himnusz 



20 

• Ünnepi műsort ad: a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 8. évfolyama, 
közreműködik a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar 

• Nyugdíjba vonuló köztisztviselők, közalkalmazottak köszöntése, és a Bicskéért 
Elismerő Oklevél kitüntetés átadása 

• Koszorúzás az Emlékezés Virágánál 

• Szózat 

Meghívók, plakátok: 300 db meghívó, 30 db plakát, 3 db nagy plakát. 

2. 2019. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
kormányzati funkción szereplő összeg terhére 750.000,-Ft keretösszeget biztosít, 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség 
lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. a Petőfi 
Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 
készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget. 

 

13.) Napirendi pont  
Az Idősek Világnapja rendezvény megszervezéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 
 
Bárányos József: kéri, hogy szavazzanak, amennyiben nincs kérdés, észrevétel. 
 
 
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 
126/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
Az Idősek Világnapja rendezvény megszervezéséről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja az Idősek Világnapja rendezvény megszervezéséről szóló határozati javaslatot az 
alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Világnapja rendezvény 
megszervezésére 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít a 2019. évi költségvetés kiemelt állami, 
önkormányzati ünnepségek előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére. 

 
 
14.) Napirendi pont  
A Bicskei víziközmű rendszerek 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT) 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy víziközmű rendszerenként kell meghozni 
a döntést.  
 
Bárányos József: kéri, hogy a határozati javaslatok sorrendjében 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 
127/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-
12) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati javaslatot 
az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/69. Bicske és térsége 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért 
felelőse/ ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2020-2034. évi GFT-t 
megismerte, az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 
15 napos véleményezési határidőt biztosítva az alábbi határozatot hozta: 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és térsége 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2020-2034. 
évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 
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2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és térsége 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2020-2034. 
évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el – 
megismerte és jóváhagyja. 

 
3.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a 
vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 
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 
128/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) 
víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati javaslatot az 
alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) II/1. Bicske-Csabdi 
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelősök 
nevében eljáró Önkormányzata, a 2020-2034. évi GFT-t megismerte, az általa képviselt 
Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési 
határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi 
ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2020-2034. évi 
GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

 
2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2020-2034. évi 
GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el – 
megismerte és jóváhagyja. 
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3.) Az II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-
gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 
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 
129/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer – V (11-10481-1-003-01-

15,) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer – V (11-10481-1-
003-01-15,) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati 
javaslatot az alábbiak szerint: 

 
Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a(z) I/12. Mány bányakút; 
Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15) víziközmű rendszer 
ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2020-2034. évi GFT-t megismerte, az 
általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos 
véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta: 

 
1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2020-2034. 
évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

 
2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2020-2034. 
évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el – 
megismerte és jóváhagyja. 

 
3.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a 
vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 
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15.) Napirendi pont  
Az OTP Bank Nyrt bicskei fiókjának helyiségbérletéről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József: felkéri a jegyzőt, ismertesse az előterjesztést. 
 
Fitz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy az átalakítással kapcsolatos költségeket ki állja. 
 
Fritz Gábor: elmondja, hogy részletekről a további egyeztetések lesznek, példaként említi az 
egyedi hőmennyiségmérők beszerelését. 
Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy az átalakítás a bérleti díjba beleszámít-e. 
 
Soós Attila: elmondja, hogy a hőmennyiségmérők elhelyezése indokolt lenne a további 
hasznosítás miatt is.  
 
Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van-e még kérdés. További 
észrevétel hiányában, kéri, 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 
130/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 
Az OTP Bank Nyrt bicskei fiókjának helyiségbérletéről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja az OTP Bank Nyrt bicskei fiókjának helyiségbérletéről szóló határozati javaslatot az 
alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a tulajdonában álló bicskei 1602/5 hrsz-ú (Bicske, Kossuth tér 16.), 426 m2 alapterületű 
helyiségcsoportot bérleti jogviszony formájában biztosítja az OTP Bank Nyrt részére 
ideiglenes bankfiók céljára, 

 
2. a bérleti jogviszonyt 7 hónapos határozott időre biztosítja, melynek kezdete 2019. 

október 1. napja. A határozott időt a felek megegyezése alapján – a bérlő saját tulajdonú 
helyi bankfiók felújítási munkáinak befejezéséig – meg lehet hosszabbítani, 
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3. a bérleti díjat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló 324/2018. 
(XII. 12.) képviselő-testületi határozat alapján 679.470,-Ft + Áfa/hó összegben 
határozza meg, 

 
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a részletek egyeztetését követően a bérleti 

szerződést kösse meg. 
 

 
16.) Bejelentések 
 
Ivanics Imréné: elmondja, hogy ez az utolsó rendes bizottsági ülés, amelyet még ez az 
összetételű bizottság vezet, ezért szeretné megköszönni a hivatal dolgozóinak a segítőkész 
együttműködését és jó munkát kíván a következő bizottságnak. 
 
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, bejelentése. Nincs, ezért 
megköszöni mindenkinek a munkáját, és a bizottság zárt ülését 9.30 órakor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Bárányos József Varga Györgyné 
Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


