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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2022. május 2. (hétfő) 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Csonka István bizottsági tag 

Döme Lászlóné  bizottsági tag 

Ivanics Imréné  bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag       igazoltan távol 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Molnár Enikő  pénzügyi és költségvetési Iroda vezetője 

Schulman Izabella ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

 

 

Bárányos József szeretettel köszönti a bizottságot. Megállapítja, hogy 4 fővel 

határozatképesek és az ülés szabályosan került összehívásra. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri 

Döme Lászlónét. Kéri, aki ezzel egyet ért az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

11/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A 2022. május 2. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés  

jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme 

Lászlónét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Határidő: 2022.05.02. 

Felelős: elnök 

 

Bárányos József 15 napirendi pont van, nincs kiegészíteni való, kéri, aki ezt elfogadja az 

jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

12/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A 2022. május 2. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2022. május 2. napi rendkívüli, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1.) A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A Balatonakarattyai Lábtenisz Klub részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott hitéleti támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Bicskei Református Egyházközség részére temető fenntartására nyújtott 

támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott 2021. évi támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 
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7.) Az Apró Mancsok Menedéke Állatvédő Egyesület részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) A Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2021. évre készített éves 

költségelszámolásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) Bicske Város Önkormányzata szabad pénzeszközeinek bankbetét lekötéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) A Bicske, Szt. István u. 74. alatti helyiségcsoport bérletéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) Az önkormányzat intézményeinek, valamint a közvilágítás villamos áram 

beszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

15.) 2022. évi búcsú megrendezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Határidő: 2022.05.02. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

Bárányos József a 15 napirendből 9 napirend különböző alapítványoknak az elszámolásai, 

valamint támogatási beszámolója. Kérdezi, hogy az elsőtől a nyolcadik napirendi pontig 

szeretné-e valaki kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs hozzászólás, 

kéri szavazzanak napirendenként. 

 

1.) Napirendi pont: A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány részére nyújtott 

támogatás elszámolásáról 

(35. sz. előterjesztés) 
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Bárányos József kéri, aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

13/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány részére a 4/2021. (II.12.) 

önkormányzati rendelet alapján nyújtott 500.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 2. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2.) Napirendi pont: A Balatonakarattyai Lábtenisz Klub részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

(36. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József kéri, aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

14/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A Balatonakarattyai Lábtenisz Klub részére nyújtott támogatás elszámolásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben a Balatonakarattyai Lábtenisz Klub részére, a 4/2021. (II.12.) önkormányzati 

rendelet alapján nyújtott 200.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 2. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3.) Napirendi pont: A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott hitéleti 

támogatás elszámolásáról 

(37. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József kéri, aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

14/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A Balatonakarattyai Lábtenisz Klub részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben a Balatonakarattyai Lábtenisz Klub részére, a 4/2021. (II.12.) önkormányzati 

rendelet alapján nyújtott 200.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 2. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4.) Napirendi pont: A Bicskei Református Egyházközség részére temető fenntartására 

nyújtott támogatás elszámolásáról 

(38. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József kéri, aki támogatja, jelezze. 
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

16/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben a Bicskei Református Egyházközség részére, a 4/2021. (II.12.) önkormányzati 

rendelet alapján nyújtott 3.035.832,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 2. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

5.) Napirendi pont: A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott 2021. évi 

támogatás elszámolásáról 

(43. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József kéri, aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

17/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére, a 4/2021. (II.12.) önkormányzati 

rendelet alapján nyújtott 25.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 2. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6.) Napirendi pont: A Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

(47. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József kéri, aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

18/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére, a 4/2021. (II.12.) önkormányzati 

rendelet alapján nyújtott 500.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 2. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

7.) Napirendi pont: Az Apró Mancsok Menedéke Állatvédő Egyesület részére nyújtott 

támogatás elszámolásáról 

(48. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József kéri, aki támogatja, jelezze. 
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

19/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

Az Apró Mancsok menedéke Állatvédő Egyesület részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben az Apró Mancsok Menedéke Állatvédő Egyesület részére, a 4/2021. (II.12.) 

önkormányzati rendelet alapján nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 2. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

8.) Napirendi pont: A Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány részére nyújtott 

támogatás elszámolásáról 

(50. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József kéri, aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

20/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben a Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány részére a 4/2021. (II.12.) 

önkormányzati rendelet alapján nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 2. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

9.) Napirendi pont: A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2021. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

(59. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József kéri, jegyző urat ismertesse röviden az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor önkormányzati közalapítványról van szó. Beszámolási kötelezettségének 

vonatkozó jogszabály alapján eleget tett. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van-e kérdés vagy észrevétel. Nincs. Aki elfogadja a 

beszámolót az szavazzon. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

21/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2021. évi beszámolóját 

10.555 eFt mérlegfőösszeggel és 218 eFt közhasznú tevékenységből származó eredménnyel 

elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 2. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke  

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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10.) Napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2021. évre készített 

éves költségelszámolásról 

(49. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József ez a szokásos előterjesztés, általában 10 m3 alatt szokott maradni a 

kiszippantott mennyiség. Kérdezi jegyző urat, hogy volt e valami változás idén. 

 

Fritz Gábor pontosan úgy van ahogy elnök úr mondta, annyi kiegészítéssel, hogy mivel a 

veszélyhelyzet még él a rendeletet nem szabad módosítani. Hiszen ugye mindig arról van szó, 

hogy a közszolgáltató kimutatásai alapján drágul a szolgáltatás. A szolgáltató megküldte az 

elszámolást amely az előterjesztés melléklete és pont 10 m3-ről van szó 2021-ben.  

 

Bárányos József köszöni szépen. Kéri, aki elfogadja a költségelszámolást az most jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

22/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2021. évre készített éves 

költségelszámolásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2021. évre készített éves 

költségelszámolásról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

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

2021. évre vonatkozó költségelszámolást elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: polgármester 
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11.) Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata szabad pénzeszközeinek bankbetét 

lekötéséről 

(69. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József megkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor röviden elmondja, hogy itt arról van szó, hogy az önkormányzat pontosabban 

polgármester asszony kért ajánlatot a számlavezető pénzintézetüktől. A piaci árnál jóval 

kedvezőbb ajánlatot adtak bankbetét lekötésére, ezért úgy gondolták, hogy döntően a vízi 

közmű alszámlán lévő pénzről van szó, amire a közeljövőben nem lesz szükség, tehát olyan 

kiadásaik nem lesznek, amiket erről kellene fizetni. A másik pedig a 300 millió forintos 

építményadó bankszámláról a 90 napos lekötés. Ez pedig olyan konstrukcióban menne, hogy 

bármikor hozzáférhető legyen. Tehát ha bármikor nem várt nagyságrendű kiadás van akkor se 

éri joghátrány az önkormányzatot. 

 

Bárányos József ez éves szinten 6 % átlagban a kettő. Körülbelül 10 millió forint mondhatni 

talált pénz. 

 

Molnár Enikő 2020-ban erre a lekötésre 160 ezer forintot kaptak. 

 

Bárányos József kéri, aki ezt eltudja fogadni jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

23/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata szabad pénzeszközeinek bankbetét lekötéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzata szabad pénzeszközeinek bankbetét lekötéséről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Takarékbank Zrt. által Bicske Város 

Önkormányzata részére bankbetét lekötésre adott egyedi ajánlata alapján 

 

1. a 50420410 - 10000245 számú víziközmű használati díj bankszámláról 400 MFt értékű 

bankbetétet leköt 90 napos futamidőre, 

 

2. a 50420410 - 10000496 számú építményadó bankszámláról 300 MFt értékű bankbetétet 

leköt 90 napos futamidőre, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében 

szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 
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Határidő:  2022.05.04. 

Felelős:        polgármester 

 

 

12.) Napirendi pont: A Bicske, Szt. István u. 74. alatti helyiségcsoport bérletéről 

(44. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József megkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor a Képtárról van szó, amit korábban a Dinamik Harcművészeti Sportegyesület 

kapta meg bérleti jogviszony formájába, támogatásként, a bérleti díjat a testület 0 Ft-ban 

állapította meg. Az egyesület pályázati pénzből szerette volna felújítani ezt az épületet, de nem 

nyerték el a pályázatot, így visszaadták. A hasznosítás lehetősége az önkormányzatot illeti meg 

így a Shvoy Lajos Cserkész Egyesület jelentkezett, hogy ők szeretnék ezt a helységcsoportot 

bérelni. Hasonló módon készült az előterjesztés, illetve a határozati javaslat, 0 Ft/ hónap legyen 

a bérleti díj a rezsit azt az egyesület fizeti. 

 

Bárányos József megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, kéri aki támogatja az 

most jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

24/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A Bicske, Szt. István u. 74. alatti helyiségcsoport bérlete 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske, Szt. István u. 74. alatti helyiségcsoport bérletéről szóló határozati javaslatot 

az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a tulajdonában álló bicskei 2612/1 hrsz-ú (Bicske, Szt. István u. 74.) nem lakás céljára 

szolgáló – 363 m2 alapterületű ingatlant, rajta a 185 m2 alapterületű – helyiségcsoporttal 

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

(a továbbiakban: Rendelet) 60. § a) pontja alapján pályázati eljárás lefolytatása nélkül – 

bérleti jogviszony formájában 5 éves határozott időre biztosítja a Shvoy Lajos 

Cserkészcsapatért Egyesület (2060 Bicske, Váradi D. u. 5.; nyilvántartási szám: 07-02-

0003113; adószám: 18909533-1-07), (a továbbiakban: Egyesület) részére, közösségi tér 

céljára. 
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2. a helyiségcsoport bérleti díját a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról 

szóló 293/2019. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat alapján – „C” bérleménycsoport, 

I. díjövezet – bruttó 250.222,-Ft/hó összegben állapítja meg. 

3. a helyiségcsoport bérletét az önkormányzat az Egyesület működésének támogatásaként 

biztosítja, a bérleti díj összegét az Egyesületnek nem kell megfizetni., de az egyesület 

köteles a bérlemény állagmegóvásáról a bérleti jogviszony ideje alatt saját költségén 

gondoskodni. 

4. a Rendelet 59. § (1) bekezdésében foglalt 3 havi bérleti díj letétbe helyezésétől az 

önkormányzat eltekint. 

5. fenntartja a jogot, hogy egyéb önkormányzati érdek felmerülése esetén a bérleti 

jogviszonyt a bérlő előzetes értesítése mellett 90 napos határidővel felmondja. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

13.) Napirendi pont: Az önkormányzat intézményeinek, valamint a közvilágítás villamos 

áram beszerzéséről 

(45. sz. előterjesztés) 

Bárányos József jegyző úrnak adja át a szót az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor a közbeszerzési eljárást akkor is le kell folytatni, ha csak egy ajánlattevő van. 

Ebben az esetben erről van szó, tehát az MVM az egyedüli közszolgáltató, de mivel a Kbt. 

szerinti összeghatárt meghaladja az összeg ezért le kell folytatni ezt a közbeszerzési eljárást. 

Az egyetemes szolgáltatási áron fogják a villamos energiát vételezni, ami jelentősen drágább 

lesz mint amit eddig sikerült tizen-pár forint / kwh, az előző közbeszerzési eljárás eredménye 

képen kialkudni. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy miért csak egy szolgáltató van. 

 

Fritz Gábor mert az EON alvállalkozóként vagy egyéb konstrukcióban beolvad az MVM-be. 

 

Bárányos József kérdése, hogy ez az összes intézményre vonatkozik-e. 

 

Fritz Gábor valamennyi költségvetési szervre vonatkozik. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Nincs. Kéri, aki támogatja az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

25/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat intézményeinek, valamint a közvilágítási villamos áram beszerzése 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat intézményeinek, valamint a közvilágítási villamos áram 

beszerzéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) A fenntartásában lévő intézmények használatában lévő fogyasztási helyekre – az 

intézmények képviseletében is eljárva –, továbbá a közvilágításra összevont villamos áram 

beszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezi. 

2) A beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138 

Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.; adószám: 14198391-2-41) 780.000,-Ft + Áfa 

összegű megbízási díj ellenében. A megbízási díj fedezete a 2022. évi költségvetésben 

rendelkezésre áll. 

3) A bíráló bizottság tagjainak az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján  

a) pénzügyi szakértelemmel Molnár Enikő pénzügyi irodavezetőt, 

b) jogi szakértelemmel Dr. Kelemen Péter ügyvédet, 

c) műszaki szakértelemmel Druzsin László műszaki irodavezetőt jelöli,  

d) közbeszerzési-, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel a 2) pont szerinti 

megbízási szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft. képviselőjét jelöli ki. 

A bizottság elnöke a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel kijelölt bizottsági tag. 

4) Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a szükséges közreműködést biztosítsák a beszerzési 

eljárás során. 

5) Felhatalmazza a polgármestert az eljárás során a közbenső döntések meghozatalára. 

6) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: megbízási szerződés aláírására: 2022. május 31. 

kereskedelmi szerződések aláírására: 2022. szeptember 30. 

Felelős: megbízási szerződés aláírásáért: polgármester 

kereskedelmi szerződések aláírásáért: intézményvezető 

14.) Napirendi pont: Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről 

(46. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József átadja jegyző úrnak a szót, vélhetően ugyan az a helyzet, mint a villamos áram 

beszerzésnél. 

 

Fritz Gábor igen, viszont itt van több ajánlattevő. Röviden ismerteti az előterjesztést. 

Elmondja, hogy ez is az összes intézményre vonatkozik. Viszont a határozati javaslat 

tartalmazza, hogy a beszerzés szakmai lebonyolítójának javasoljuk megbízni a Sourcing 

Hungary Kft-t. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Aki támogatja, 

most jelezze. 
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

26/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

7) a fenntartásában lévő Bicske Városi Óvoda, Bicskei Egészségügyi Központ és a Bicskei 

Tanuszoda, továbbá a Szent László Általános Iskola – KEOP 2015-5.7.0/15-2015-0052 

pályázat alapján – képviseletében összevont földgáz beszerzési eljárás lefolytatását 

kezdeményezi. 

8) a beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138 

Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.; adószám: 14198391-2-41) 780.000,-Ft + Áfa  

összegű megbízási díj ellenében. A megbízási díj fedezete a 2022. évi költségvetésben 

rendelkezésre áll. 

9) a bíráló bizottság tagjainak az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján  

e) pénzügyi szakértelemmel Molnár Enikő pénzügyi irodavezetőt, 

f) jogi szakértelemmel Dr. Kelemen Péter ügyvédet, 

g) műszaki szakértelemmel Druzsin László műszaki irodavezetőt jelöli,  

h) közbeszerzési-, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel a 2) pont szerinti 

megbízási szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft képviselőjét jelöli ki. 

A bizottság elnöke a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel kijelölt bizottsági tag. 

10) felkéri az 1) pontban megjelölt intézmények vezetőit, hogy a szükséges közreműködést 

biztosítsák a beszerzési eljárás során. 

11) felhatalmazza a polgármestert az eljárás közbenső döntéseinek meghozatalára. 

12) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: megbízási szerződés aláírására: 2022. május 31. 

kereskedelmi szerződések aláírására: 2022. augusztus 30. 

Felelős: megbízási szerződés aláírásáért: Polgármester 

kereskedelmi szerződések aláírásáért: intézményvezetők 
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15.) Napirendi pont: 2022. évi búcsú megrendezéséről 

(64. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József kéri jegyző urat ismertesse az utolsó előterjesztést is. 

 

Fritz Gábor ez a szokásos előterjesztés, ugye a covid miatt az ilyen jellegű rendezvények nem 

voltak megtartva. Azért érinti a gazdálkodási bizottságot mert önkormányzati vagyonról van 

szó. Ez a bicskei iparcikk piac területét érinti. Érdekes módon egyébként a piac közterület az 

ingatlan-nyilvántartás szerint, viszont van egy olyan része az előterjesztésnek, hogy ez egy 

vásár és ami keletkezik estleg bevétel azt engedje meg a képviselő-testület, hogy a BTC saját 

bevételeként kezelje. 

 

Bárányos József köszöni a tájékoztatást. Amennyiben nincs kérdés, kéri szavazzanak, aki 

támogatja. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

27/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 
2022. évi búcsú megrendezése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2022. évi búcsú megrendezéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a 2022. évi Bicskei Búcsú megrendezésének helyszíneként a Bicskei iparcikkpiac területét 

(bicskei 2468/30 hrsz) jelöli ki.  

2. a Bicskei Búcsú megrendezésének napját 2022. június 12. napjában határozza meg.  

3. megbízza a Bicskei Torna Club Egyesületet (a továbbiakban: BTC) a 2022. évi Bicskei Búcsú 

lebonyolításával és a Búcsúvásár megrendezésével.  

4. a Búcsúvásárból befolyó bevételeket felajánlja a BTC támogatására.  

5. felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet, hogy a kijelölt helyszínt biztosítsa a rendezvény 

megvalósításához.  

6. felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pontokban meghatározottak megvalósítása érdekében 

szükséges valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére.  

 

Határidő: 2022. május 31.  
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Felelős: polgármester 

 

 

Bárányos József ezzel a napirendi pontok végére értek. Köszöni a hatékony munkát az ülést 

8.15 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Bárányos József Döme Lászlóné 

Gazdálkodási Bizottság a Gazdálkodási Bizottság részéről 

elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


