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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdálkodási Bizottság, Humánerőforrások Bizottság és 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
rendkívüli, nyilvános együttes üléséről 

 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem  
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja: 2020. július 30. 8.00 óra 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 
Gazdálkodási Bizottság: Bárányos József elnök 
 Csonka István bizottsági tag 
 Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag 
 Döme Lászlóné bizottsági tag 
  
Humánerőforrások Bizottság: Sulyokné Guba Judit elnök 
 Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
 Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 Varga Györgyné bizottsági tag 
 Balázs Péter bizottsági tag 
  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság: Börcs Antal elnök 
 Horváth János Koppány bizottsági tag 
 Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag 
 Szabó Attila bizottsági tag 
  
Az ülésről hiányzó bizottsági tag: Molnár Dániel bizottsági tag 
 Ivanics Imréné bizottsági tag 
  
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
Fritz Gábor jegyző  
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Druzsin László Műszaki Iroda vezetője 
Dankó Anikó ügyintéző 
Schulman Izabella ügyintéző 
Ónodi Szabó Lajos főépítész, Bicske Építő Kft. ügyvezetője 
Mag Barbara Zöld Bicske NKft. ügyvezetője 
Lócskai István Zöld Bicske NKft. ügyvezetője 
Patkóné Bátori Erzsébet Bicske Városi Óvoda vezetője 
Börcs Krisztina könyvvizsgáló 
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Bárányos József az együttes ülés levezetőjeként köszönti az együttes bizottsági ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Humánerőforrások bizottság 5 fővel, a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés bizottság 4 fővel, a Gazdálkodási bizottság szintén 4 fővel 
határozatképes. Bizottságonként tesz javaslatot a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Kéri, aki 
a Gazdálkodási bizottság részéről Csonka István személyével egyetért, jelezze. 

 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
53/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
 

a 2020. július 30. napján megtartott rendkívüli, nyilvános, együttes ülés jegyzőkönyv-
hitelesítőjének megválasztásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Csonka Istvánt 
megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
 
Bárányos József kéri, aki a Humánerőforrások bizottság részéről Dr. Lovasné Báder Katalin 
személyét elfogadja, jelezze. 

 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
40/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
 

a 2020. július 30. napján megtartott rendkívüli, nyilvános, együttes ülés jegyzőkönyv-
hitelesítőjének megválasztásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága Dr. 
Lovasné Báder Katalint megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
Bárányos József kéri, aki a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság részéről Iványi Ferenc 
Tivadarné személyével egyetért, jelezze. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

42/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 
 

a 2020. július 30. napján megtartott rendkívüli, nyilvános, együttes ülés jegyzőkönyv-
hitelesítőjének megválasztásáról 

 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottsága Iványi Ferenc Tivadarnét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
 
 
Bárányos József megkérdezi a bizottságokat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
észrevételük. Megkérdezi Fritz Gábor jegyzőt, hogy a napirendekről külön-külön vagy 
egyben kell szavazniuk.  
 
Fritz Gábor válaszul elmondja, hogy külön kell meghozni a döntést.  
 
Bárányos József elsőként a Gazdálkodási bizottság tagjait kéri, aki a napirenddel egyetért, 
jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
54/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
a 2020. július 30. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülés napirendjének elfogadásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  
2020. július 30. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 
 

1.) A GNR Építő Kft ingatlan adásvételi és telekhatár rendezési kérelméről 
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(131. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

2.) A bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése 
(130. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

3.) A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 
(136. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

4.) A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2019. évi 
beszámolójának elfogadásáról 
(128. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

5.) A halotthűtő üzemeltetéséről 
(119. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
 
Bárányos József a Város- és Vállalkozásfejlesztési bizottság tagjait kéri, aki a napirenddel 
egyetért, jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  
43/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
a 2020. július 30. napi rendkívüli, nyilvános együttes ülés napirendjének elfogadásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottsága a  
2020. július 30. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 
 

1.) A GNR Építő Kft ingatlan adásvételi és telekhatár rendezési kérelméről 
(131. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

2.) A bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése 
(130. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
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3.) Bicske Város Önkormányzatának településszerkezeti terv felülvizsgálatáról 
(135. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
 
Bárányos József a Humánerőforrások bizottság tagjait kéri, aki a napirendet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
41/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
 
a 2020. július 30. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülés napirendjének elfogadásáról 

 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  
2020. július 30. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 
 

1.) A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról 

(125. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
2.) 2020. évi augusztus 20. napi ünnepség előkészítéséről 

(105. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

3.) A Bicske Városi Óvoda 2020. évi beiskolázási tervéről 
(120. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

4.) 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási 
előszerződés megkötéséről 
(126. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

 
Bárányos József elmondja, hogy az ülést a Humánerőforrások Bizottság napirendi pontjainak 
tárgyalásával kezdik.  

Humánerőforrások Bizottság feladatkörébe tartozó napirendek tárgyalása 
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1.) Napirendi pont 
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
(125. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást számukra. 
 
Fritz Gábor ismerteti az előterjesztést. 
 
Bárányos József megkérdezi a Humánerőforrások bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, 
észrevételük. Nincs, ezért kéri, aki az alapító okirat módosítást támogatja, jelezze.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
42/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
1) elfogadja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának 

Módosító okiratát a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti 
tartalommal, 
 

2) felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti okirat aláírására, ideértve a 
törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv észrevételeinek megfelelő okiratmódosítást is, 
 

3) felkéri a polgármestert, hogy a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 
alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 
részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje 
meg, 
 

4) felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő:  2020. július 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Bárányos József kéri, aki az egységes szerkezetbe való foglalást is támogatja, jelezze.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
43/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetű alapító 

okiratának elfogadásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár egységes 
szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
1. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Bicskei Egységes 

Művelődési központ és Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratának az 
aláírására, ideértve a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv észrevételeinek megfelelő 
okiratmódosítást is, 

2. felkéri a polgármestert, hogy a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 
egységes szerkezetű alapító okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése 
érdekében küldje meg, 

3. felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő:  2020. július 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2.) Napirendi pont 
2020. évi augusztus 20. napi ünnepség előkészítéséről 
(105. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Fritz Gábor röviden tájékoztatja a jelenlévőket az előterjesztésről.  
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Bárányos József megkérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük, észrevételük. 
 
Balázs Péter a rendezvényre elkülönített összegre kérdez rá. 
 
Fritz Gábor elmondja, hogy keretösszegről van szó, amelyet természetesen nem kell 
elkölteniük.  
 
Bárányos József tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ünnepségekre mindig keret jelleggel 
adják meg a finanszírozási összeget, hogy ne kelljen esetlegesen összehívni valamilyen 
bizottságot vagy a testületet, ha esetleg az összegek változnak. Mivel nincs több kérdés, 
észrevétel, ezért szavazásra teszi fel. Kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
44/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
2020. évi augusztus 20. napi ünnepség előkészítéséről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
elfogadásra javasolja a 2020. évi augusztus 20. napi ünnepség előkészítéséről szóló határozati 
javaslatot az alábbiak szerint: 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a 2020. évi augusztus 20. napi rendezvény programját a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja, 
 

2. a programra 5.000.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2020. évi költségvetés 
kiemelt állami, önkormányzati ünnepek előirányzat terhére, 
 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a program lebonyolítására, a hangosítás, a 
technikai feltételek biztosítására, a 250 db meghívó és 20 db plakát 2 db nagyplakát 
elkészítésére. A Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Bicskei Polgármesteri 
Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják le az augusztus 20. napi 
megemlékezést. 

 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
3.) Napirendi pont 
A Bicske Városi Óvoda 2020. évi beiskolázási tervéről 
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(120. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József jelzi, hogy a napirendi pont kapcsán átruházott hatáskörben dönt a bizottság. 
Köszönti az óvodavezető asszonyt, megkérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.  
 
Patkóné Bátori Erzsébet megköszöni, de nem kíván élni a hozzászólás lehetőségével. 
 
Bárányos József a bizottság tagjait kérdezi, hogy van-e kérdésük észrevételük. Nincs, ezért 
kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
45/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
a Bicske Városi Óvoda 2020. évi beiskolázási tervéről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Bicske Városi Óvoda 2020. évi beiskolázási tervéről szóló határozati 
javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága Bicske 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 
21/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 69. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított 
átruházott hatáskörében eljárva a Bicske Városi Óvoda 2020. évi beiskolázási tervét 
megismerte és a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben szereplő tartalommal 
elfogadja. 

 
Határidő:  2020. július 31. 
Felelős: Humánerőforrások Bizottságának elnöke 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
4.) Napirendi pont 
3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási előszerződés 
megkötéséről 
(126. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
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Bárányos József felkéri a jegyzőt nyújtson tájékoztatást számukra az előterjesztésben 
foglaltakról. 
 
Fritz Gábor ismerteti az előterjesztést. 
 
Bárányos József megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
 
Dr. Bourgla Ossamah megkérdezi, hogy kérdezhet-e. 
 
Bárányos József válaszul elmondja, hogy természetesen, tanácskozási joggal igen. 
 
Dr. Bourgla Ossamah elmondja, hogy az előtervezet 2.11. pontjára szeretne kérdezni, kéri a 
jegyzőt, hogy nézze meg, helyes-e így.  
 
Fritz Gábor válaszul elmondja, hogy ez egy formaszerződés, amelyet elfogad mind az 
ÁNTSZ, mind a NEAK. Kiküldték Perjés doktor úrnak is, aki nem emelt kifogást. De az tény, 
hogy a többi háziorvossal nem ilyen konstrukcióban köttetett meg a szerződés.  
 
Dr. Bourgla Ossamah elmondja, hogy két vagy három év után találnak valakit, aki egy 
finanszírozhatatlan körzetet átvesz, elkezd dolgozni és látja előre, hogy évekig veszteséges, a 
bérét sem fogja tudni majd kitermelni. Erre még nehezebb helyzetbe hozzák azzal, hogy 
rásózzák a közüzemi díjakat. Távol áll tőle, hogy megvédje, viszont nem szeretné, ha megint 
üresedés lenne és a város egy része ellátatlan maradna. Szerinte hozzák helyzetbe őt is, 
ugyanilyen szerződést kössenek vele, mint a többi orvossal. Ne nehezítsék a helyzetét azzal, 
hogy még ezt is neki kellene állni. Egységes formában kellen hozni a szerződéseket. 
 
Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy teljesen egyetért a doktor úrral. Ha a többi 
háziorvosnak is a támogatást biztosítják, akkor az újnak is meg kellene adni. Kérdése az, hogy 
a szerződésben módosítsanak vagy maradjon a szerződés és döntsenek a támogatásról.  
 
Fritz Gábor válaszul elmondja, hogy a szerződésben vezessék át a módosítást.  
 
Dr. Bourgla Ossamah jelzi, hogy a rendes szerződés 21. pontja is erről szól, ezért azt is 
módosítani kellene. 
 
Bárányos József megkérdezi, hogy el tudják-e fogadni a határozati javaslatot, hogy úgy 
módosítják, hogy azt kérik, hogy az egyik szerződés 2.11, a másik szerződés 21. pontja az 
elhangzott módosító indítvány alapján kerüljön módosításra.  
 
Fritz Gábor akkor mondjuk ki, hogy a közüzemi díjakat az önkormányzat állja. 
 
Dr. Bourgla Ossamah hozzászólásában elmondja, hogy a szerződésükben úgy áll, hogy a 
mondatnak két része van. A mondat első fele az önkormányzatot terheli. A mondat második 
fele, ami a telefon, internet díjak, az viszont a szolgáltatót terheli. Úgy kellene, ahogy a többi 
van.  
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Bárányos József összefoglalja, elmondja, hogy az említett két pont a többi háziorvosi 
szerződéssel megegyező módon kerüljön átdolgozásra. Megkérdezi, hogy így megfelel-e. 
 
Dr. Bourgla Ossamah elmondja, hogy így megfelel. 
 
Bárányos József megkérdezi a bizottság tagjait van-e egyéb észrevétel. Nincs, ezért 
megkérdezi, aki ezzel a módosítással támogatni tudja, jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
46/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási előszerződés 

megkötéséről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
elfogadásra javasolja a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási 
előszerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. úgy dönt, hogy a háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében, a tartósan betöltetlen Bicske 

3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának biztosítására a Paba Vitál Med Kft. 
gazdasági társasággal, mint egészségügyi szolgáltatóval (székhely: 1116 Budapest, 
Fegyvernek utca 123. 2. em. 4. a.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370078; adószám: 
27977824-1-43; képviseli: Dr. Perjés Péter Ábel ügyvezető) a határozat elválaszthatatlan 
részét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal előszerződést köt és felhatalmazza a 
polgármestert az előszerződés aláírására.  

 
2. Az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén – a Bicske 3. számú felnőtt 

háziorvosi körzetre kiadott praxisengedély alapján - felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó végleges feladat-ellátási 
szerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal megkösse és aláírja. 

 
3. Felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges 

valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 
 
 
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
 
Bárányos József a második határozati javaslatot, ami a  helyettesítésre vonatkozik kéri, aki 
támogatja, jelezze. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
47/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
Az egészségügyi feladatellátás a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítéssel 

történő biztosításáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
elfogadásra javasolja az egészségügyi feladatellátás a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben 
helyettesítéssel történő biztosításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás folyamatosságának 
biztosítása érdekében, helyettesítés céljából 2020. szeptember 1. napjától 2020. szeptember 
30. napjáig terjedő időtartamra változatlan feltételek mellett megbízza és feladat-ellátási 
szerződést módosít a BINO Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 2060 
Bicske, Kisfaludy u. 48.; cégjegyzékszám: Cg. 07-06-005075; adószám: 22063294-1-07), 
mint megbízottal. 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Bárányos József elmondja, hogy a Humánerőforrások bizottságnak nincs több napirendi 
pontja, ha úgy gondolják a bizottság tagjai, akkor maradjanak, akinek viszont dolga van, 
annak megköszöni a munkáját. Jelzi, hogy a munkát a Gazdálkodási Bizottság és Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság közös napirendjeivel folytatják.  
 
Döme Lászlóné megjegyzi, hogy az előbbi napirendi pontban történt módosításokhoz pénz is 
kell. Megkérdezi, hogy gazdálkodási bizottságnak nem kellett volna-e döntenie.  
 
Dr. Bourgla Ossamah elmondja, hogy ez benne van a költségvetésben, csak akkor kellene, 
ha nem lenne benne. 
 
Bárányos József megerősíti Dr. Bourgla Ossamah képviselő szavait és hozzáteszi, hogy egy 
működő rendelőről van szó.  
 
A Humánerőforrások Bizottság nem képviselő tagjai, Némethné Horváth Nikoletta és Varga 
Györgyné távoznak az együttes bizottsági ülésről.  
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Gazdálkodási Bizottság és Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság feladatkörébe tartozó 
napirendek tárgyalása 
 
1.) Napirendi pont 
A GNR Építő Kft ingatlan adásvételi és telekhatár rendezési kérelméről 
(131. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József felkéri a jegyzőt adjon számukra tájékoztatást az előterjesztésben 
foglaltakról.  
 
Fritz Gábor ismerteti az előterjesztést.  
 
Bárányos József megköszöni a tájékoztatást és hozzáteszi, hogy nem zárkóznak el az 
értékesítéstől, viszont eladni csak azon az áron lehet, amely az igaságügyi értékbecslésben 
szerepelni fog és az azzal kapcsolatos összes költség a vevőt terheli. Megkérdezi, a 
bizottságok tagjait van-e kérdésük, észrevételük. Nincs, ezért kéri, aki a Gazdálkodási 
bizottság részéről támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
55/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
a GNR Építő Kft ingatlan adásvételi és telekhatár rendezési kérelme 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a GNR Építő Kft ingatlan adásvételi és telekhatár rendezési kérelméről szóló 
határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. helyt ad a GNR Építő Kft kérelmének és hozzájárul a bicskei 4209/20 és 4209/69 hrsz-
ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez a mellékelt helyszínrajznak megfelelően, 
melynek folyamán – adásvétel jogcímén – a földrészletek a 4209/15 és 4209/60 hrsz-ú 
ingatlanokkal egybeolvadnak, 

2. a 4209/20 és 4209/69 hrsz-ú földrészletek értékbecslésének elkészítésével megbízza 
Dr. Póczos Géza (8000, Székesfehérvár, Somorjai u. 27.) igazságügyi szakértőt, 

3. a földrészletek vételárát az értékbecslésben rögzített értékben határozza meg, 
4. felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés megrendelésére, valamint a 

telekalakításhoz és az adásvételhez kapcsolódó szerződések, jognyilatkozatok 
aláírására. 

5. úgy dönt, hogy a jogügylettel együtt járó összes költséget a vevő viseli.  
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Bárányos József kéri, aki a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság részéről támogatja a 
határozati javaslatot, jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

44/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 
 

a GNR Építő Kft ingatlan adásvételi és telekhatár rendezési kérelme 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottsága elfogadásra javasolja a GNR Építő Kft ingatlan adásvételi és telekhatár rendezési 
kérelméről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. helyt ad a GNR Építő Kft kérelmének és hozzájárul a bicskei 4209/20 és 4209/69 hrsz-
ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez a mellékelt helyszínrajznak megfelelően, 
melynek folyamán – adásvétel jogcímén – a földrészletek a 4209/15 és 4209/60 hrsz-ú 
ingatlanokkal egybeolvadnak, 

2. a 4209/20 és 4209/69 hrsz-ú földrészletek értékbecslésének elkészítésével megbízza 
Dr. Póczos Géza (8000, Székesfehérvár, Somorjai u. 27.) igazságügyi szakértőt, 

3. a földrészletek vételárát az értékbecslésben rögzített értékben határozza meg, 
4. felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés megrendelésére, valamint a 

telekalakításhoz és az adásvételhez kapcsolódó szerződések, jognyilatkozatok 
aláírására. 

5. úgy dönt, hogy a jogügylettel együtt járó összes költséget a vevő viseli.  
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2.) Napirendi pont 
A bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése 
(130. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
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Fritz Gábor tájékoztatást ad az előterjesztésről. Hangsúlyozza, hogy a kérelmet benyújtó 
személy vételi ajánlatot tett, amelyet a testületnek nem kell figyelembe vennie, hiszen itt is az 
igazságügyi értékbecslő által meghatározott összeg számít.  
 
Bárányos József megkérdezi a bizottságokat van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért elsőként 
kéri a Gazdálkodási bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
56/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
Bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről szóló határozati javaslatot 
az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. támogatja a bicskei 7501/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelmét és hozzájárul a 
7501/2 hrsz-ú ingatlannal közös telekhatár rendezéséhez, melynek folyamán a 7501/2 
hrsz-ú ingatlan kb. 970 m2 területe – adásvétel jogcímén – a 7501/3 ingatlan területébe 
olvad. Az új telekhatárt oly módon kell meghatározni, hogy a környezetében 
elhelyezkedő víziközmű – ivóvíz vezeték – és annak biztonsági övezete közterületen 
maradjon. 

2. a földrészlet értékbecslésének elkészítésével megbízza Dr. Póczos Géza (8000, 
Székesfehérvár, Somorjai u. 27.) igazságügyi szakértőt. A vételárba az értékbecslés 
költségét be kell számítani. 

3. a földrészlet vételárát az értékbecslésben rögzített értékben határozza meg. 
4. vállalja a szükséges okiratok szerkesztését és felkéri a vevőt a földmérési munkarészek 

elkészíttetésére. A telekhatár rendezés ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos költségei 
a vevőt terhelik. 

5. felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés megrendelésére, valamint a 
telekalakításhoz és az adásvételhez kapcsolódó szerződések, jognyilatkozatok 
aláírására. 

 
 
Bárányos József kéri a Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, szavazzanak a 
határozati javaslatról: 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  



16 

 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

45/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 
 

Bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicskei 7501/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről 
szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. támogatja a bicskei 7501/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelmét és hozzájárul a 
7501/2 hrsz-ú ingatlannal közös telekhatár rendezéséhez, melynek folyamán a 7501/2 
hrsz-ú ingatlan kb. 970 m2 területe – adásvétel jogcímén – a 7501/3 ingatlan területébe 
olvad. Az új telekhatárt oly módon kell meghatározni, hogy a környezetében 
elhelyezkedő víziközmű – ivóvíz vezeték – és annak biztonsági övezete közterületen 
maradjon. 

2. a földrészlet értékbecslésének elkészítésével megbízza Dr. Póczos Géza (8000, 
Székesfehérvár, Somorjai u. 27.) igazságügyi szakértőt. A vételárba az értékbecslés 
költségét be kell számítani. 

3. a földrészlet vételárát az értékbecslésben rögzített értékben határozza meg. 
4. vállalja a szükséges okiratok szerkesztését és felkéri a vevőt a földmérési munkarészek 

elkészíttetésére. A telekhatár rendezés ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos költségei 
a vevőt terhelik. 

5. felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés megrendelésére, valamint a 
telekalakításhoz és az adásvételhez kapcsolódó szerződések, jognyilatkozatok 
aláírására. 

 
 
 
Bárányos József jelzi, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság egy önálló napirendje 
következik. 

 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság feladatkörébe tartozó napirendjének tárgyalása 
 
3.) Napirendi pont   
Bicske Város Önkormányzatának településszerkezeti terv felülvizsgálatáról 
(135. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Fritz Gábor ismerteti az előterjesztést.  
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Bárányos József megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel az 
előterjesztéssel kapcsolatban. Nincs, ezért kéri, aki támogatja, jelezze.  

 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

46/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 
 

Bicske Város Önkormányzatának településszerkezeti terv felülvizsgálatáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzatának településszerkezeti terv 
felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. megtárgyalta a településszerkezeti terv módosítására tett tervezői javaslatot és az 
abban foglaltakat változatlanul elfogadja, 
 

2. a településrendezési eszközök felülvizsgálatát a tervezett változtatások szerint kívánja 
folytatni, 

 
3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról a tervezőt értesítse.  

 
 
 
Bárányos József jelzi, hogy a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság napirendjeinek végére 
értek. Megköszöni a munkát a bizottság tagjainak. 
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság nem képviselő tagjai, Iványi Ferenc Tivadarné 
 és Szabó Attila távoznak az együttes bizottsági ülésről.  
 
 
Gazdálkodási Bizottság feladatkörébe tartozó napirendek tárgyalása 
 
3. Napirendi pont 
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 
(136. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást számukra röviden az előterjesztésben 
foglaltakról. 



18 

 
Fritz Gábor ismerteti az előterjesztést.  
 
Bárányos József köszönti Mag Barbara és Lócskai István ügyvezetőket. Megkérdezi, hogy 
kívánnak-e kiegészítést tenni a beszámolóhoz. 
 
Mag Barbara elmondja, hogy 2019. novemberében vette át a cég ügyvezetését. Ismerteti, 
hogy megtörtént a 2019. év könyvvizsgálata és Börcs Krisztina könyvvizsgáló értékelte az 
eltelt időt. Tájékoztatja a bizottsági ülésen jelenlévőket, hogy a bevételek 0,04%-kal nőttek. 
Ennek kapcsán elmondja, hogy a szolgáltatási terület a 2018. évhez képest változott, ismerteti, 
hogy az NHKV Zrt. finanszírozza a közszolgáltató tevékenységét, 812 millió forint 
közszolgáltatási díjat ítélt meg a 4,65 Ft/l díj alapján, amely sajnos nem fedezte a szolgáltatási 
költségeket. Hangsúlyozza, hogy az anyagi jellegű ráfordításuk csökkent, a személyi jellegű 
ráfordítások nőttek, mivel minimálbér emelések voltak. Elmondja, hogy a létszám nem 
változott a 2018-as évhez képest. Ismerteti, az értékcsökkenés összegét és elmondja, hogy az 
adózott eredmény  – 181.265.000,-Ft veszteség.  
 
Bárányos József kiemeli, hogy ügyvezető asszony elmondta, hogy a dolgozói létszám nem 
csökkent 2019-ben. Ismerteti, hogy a határozati javaslat 2. pontja egy nagyon fontos 
kötelezettséget állapít meg, ugyanis a veszteség következtében tőkerendezésre van szükség. 
Kéri, hogy ezt fejtse ki, hogyan tudják megoldani, milyen javaslat van erre. 
 
Börcs Krisztina elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentésében figyelemfelhívással kellett 
élnie, melynek oka, hogy a sajáttőke a jegyzett tőke 50%-a alá csökkent. Egyébként a 2019. 
évi veszteség kevesebb, mint a 2018. évi veszteség. Ismerteti, hogy a tőkerendezésnek több 
formája is van, amelyeket ismertet. Az egyik a társaság megszűntetésének elhatározása, a 
másik a társaság másik, alacsonyabb szintű társasági formába történő átalakítása, a harmadik 
pedig a tulajdonos tőkeemelése.  
 
Bárányos József elmondja, hogy erről a tőkeemelésről kell a testületnek döntést hoznia. 
 
Börcs Krisztina felhívja arra a figyelmet, hogy erre 90 napja van a testületnek, hogy azt 
végre is hajtsa, mert két egymást követő évben történt ez a tőkevesztés. 
 
Bárányos József megkérdezi, a bizottság tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel. 
Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek. 
 
Dr. Bourgla Ossamah az ügyvezető asszonytól szeretne kérdezni. Elmondja, hogy tavaly egy 
jó hangulatú beszélgetésen vettek részt, ahol azt mondta el, hogy meggyőződése szerint 
nullszaldóssá, illetve nyereségessé változhat a cég. Eltelt egy év és ott vannak, hogy 
tulajdonképpen semmi nem történt. Ugyanúgy 100-, közel 200 millió forint veszteséget 
termelt.  
 
Mag Barbara válaszul elmondja, hogy amikor beszéltek, akkor még nem látott bele a cég 
tevékenységébe. Ismerteti, hogy olyan régi gépjárműparkkal dolgoznak, ami jelentős 
költségekkel jár, ezzel látják el a közszolgáltatást. Úgy véli, hogy mindent megtettek. 
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Bárányos József megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel. Nincs. Ezért 
összefoglalja, hogy a határozati javaslatban két dolgot tehetnek. Nem tudnak mit tenni, mint a 
-181 millió forint veszteséggel elfogadják a Zöld Bicske NKft. beszámolóját és azzal a 
határozott javaslattal élnek a képviselő-testület felé, hogy ezt a helyzetet rendezni kell. 
Mégpedig a javaslatuk szerint tőkerendezéssel. Erre majd a képviselő-testület fogja megtalálni 
a módját, hogy ez hogyan történik meg. Egy biztos, hogy szóba sem jöhet a cégnek a 
felszámolása vagy megszűntetése. Ezért az eredeti határozati javaslat megszavazását 
indítványozza. Nem lát további kérdést, észrevételt, ezért kéri szavazzanak. Kéri, aki 
támogatja, jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  
 
 
Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 3 igen 1 nem 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
57/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

1. a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját 828 853 eFt mérlegfőösszeggel 
és 181 265 eFt veszteség adózott eredménnyel elfogadja, 

2. javaslatot tesz a Zöld Bicske Nonprofit Kft. tőkerendezésére a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:198. § szerinti tőkeemeléssel. 

 
Határidő:  2020. július 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
4. napirendi pont 
A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2019. évi 
beszámolójának elfogadásáról 
(128. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Fritz Gábor tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésben foglaltakról.  
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Bárányos József megköszöni a tájékoztatást. Kiemeli, hogy a mérlegfőösszeg 5.440.000,- Ft 
és az adózott eredmény 1.910.000,- Ft. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, 
ezért kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 
 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
58/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2019. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2019. évi 
beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a Hátrányos 
helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2019. évi beszámolóját 5 440 eFt 
mérlegfőösszeggel és 1 910 eFt adózott eredménnyel (nyereség) elfogadja. 

 
Határidő:  2020. július 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
 
5.  napirendi pont 
A halotthűtő üzemeltetéséről 
(119. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást számukra. 
 
Fritz Gábor ismerteti az előterjesztést. 
 
Bárányos József elmondja, hogy az élet rendje miatt erre a berendezésre, helyiségre szükség 
van. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs hozzászólás, ezért kéri, aki támogatja, 
jelezze. 
 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
 
Az elfogadott döntés:  

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 
59/2020. (VII.30.) HATÁROZATA 

 
A halotthűtő üzemeltetése 

 
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, – 2020. július 1. napjától 2021. 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), 

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 és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
 
Bárányos József elmondja, hogy napirendek végére értek, megköszöni a közös munkát és a 
bizottságok együttes ülését 830 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Bárányos József Csonka István 
Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság tagja,  

jkv. hitelesítő 
  
  
  

Sulyokné Guba Judit Dr. Lovasné Báder Katalin 
Humánerőforrások Bizottság elnöke a Humánerőforások Bizottság tagja, 

jkv. hitelesítő 
 
 

  
Börcs Antal Iványi Ferenc Tivadarné 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
elnöke 

a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
tagja, jkv. hitelesítő 

 


