
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Gazdálkodási Bizottság, 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  
együttes rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem  
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja: 2015. május 27.  8.00 óra 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 
Gazdálkodási Bizottság  Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 
Heltai Zsolt bizottsági tag 
Döme Lászlóné bizottsági tag 

Az ülésről hiányzó bizottsági tag:  Varga Györgyné bizottsági tag 
 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Iványi Ferenc Tivadarné elnök 
      Szabó Attila bizottsági tag 

Komlós Kolos bizottsági tag 
 
Az ülésről hiányzó bizottsági tag:   Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag 

Csonka István bizottsági tag 
      
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
Dr. Révész Zoltán jegyző (tanácskozási joggal) 
Czirkelbach Istvánné ügyintéző 
Molnár Enikő költségvetési ügyintéző 
Gyuricza Ilona Zsuzsanna Bicske Városi Konyha vezetője 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke megállapítja, hogy a 
Gazdálkodási Bizottság 4 fővel, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 fővel 
határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szabó Attilát, a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagját, illetve Döme Lászlónét a Gazdálkodási Bizottság 
tagját. Kéri a Gazdálkodási Bizottság tagjait, aki a hitelesítőre tett javaslatot elfogadja, 
jelezze!  
 
A Gazdálkodási Bizottság 4igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:  
 

132/2015. (V.27.) Gazdálkodási Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 
A Gazdálkodási Bizottság Döme Lászlónét, a Gazdálkodási Bizottság tagját jegyzőkönyv 
hitelesítőnek elfogadta. 
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, aki a hitelesítőre tett javaslatot elfogadja, jelezze!   
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot:  
 

117/2015. (V.27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Szabó Attilát, a Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottság tagját jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a napirenddel 
kapcsolatos észrevételeket. Felvételre javasolja negyedik napirendi pontként a Bicskei 
Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója című előterjesztést. 
Hozzászólás hiányában, kéri a Gazdálkodási Bizottság tagjait, aki a napirendet elfogadja, 
jelezze.  
 
Hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő 
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 és tárgyalt napirendi pontok:  
 

133/2015. (V.27.) Gazdálkodási Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadta az alábbi napirendet: 
 
1) Beszámoló Bicske Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
2) Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 
3) A helyi adókról, az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
4) Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 
Előterjesztő: polgármester 
 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, aki a napirendet elfogadja, jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok:  
 

118/2015. (V.27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadta az alábbi napirendet: 
 
1) Beszámoló Bicske Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
2) Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 
3) A helyi adókról, az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
4) Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 
Előterjesztő: polgármester 
 
 
1. Napirend 
Beszámoló Bicske Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke az előterjesztés ismertetésére 
átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző ismerteti az előterjesztést. Május 31-ig kell elfogadni az előző évet 
értékelő költségvetési beszámolót. A könyvvizsgálói vélemény alapján lenne egy plusz pont 
is. El kell fogadni, hogy a könyvvizsgálói véleményt a cégen belül egy másik könyvvizsgáló 
írta alá. A könyvvizsgálói vélemény alapján történt egy-két pontosítás. Amennyiben kérdés 
merül fel, szívesen válaszol.   
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke a Magyar Államkincstári 
ellenőrzésről érdeklődik.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület 
részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi 
önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.” 
Korábban kaptak a kincstártól egy állásfoglalást ezzel kapcsolatban, hogy az idei évben ennek 
az adminisztratív feltételeit nem tudják biztosítani. Ez csak a jövő évben fog megvalósulni. A 
könyvvizsgáló kérte ennek szerepeltetését a beszámolóban.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy az anyaghoz 
a könyvvizsgálói vélemény csatolásra került. A határozati javaslat hogyan lesz?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a tegnapi napon kiküldött kiegészítésekkel együtt javasolja a 
bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra a beszámolót. Bicske Város Önkormányzat 
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Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 
önkormányzat könyvvizsgálatát lefolytató C.C.Audit helyettes könyvvizsgálója Csabai 
Gergely írja alá tekintettel dr. Tasnádi Márta könyvvizsgáló tartós akadályoztatására. Két 
döntés van: a határozat és a rendelettervezet.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke hozzászólás hiányában kéri a 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, aki támogatja a könyvvizsgálattal 
kapcsolatos javaslatot, jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok:  
 

119/2015. (V.27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolóval összefüggő kérdésekről 
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja, hogy a 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az önkormányzat könyvvizsgálatát 
lefolytató C.C.Audit helyettes könyvvizsgálója Csabai Gergely írja alá tekintettel dr. Tasnádi 
Márta könyvvizsgáló tartós akadályoztatására.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, aki támogatja a rendelettervezetet, jelezze.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

120/2015. (V.27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Beszámoló Bicske Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet.  
 
 



5 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke hozzászólás hiányában kéri a 
Gazdálkodási Bizottság tagjait, aki támogatja a könyvvizsgálattal kapcsolatos javaslatot, 
jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
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:  
 

134/2015. (V.27.) Gazdálkodási Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolóval összefüggő kérdésekről 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja, hogy a 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót az önkormányzat könyvvizsgálatát lefolytató C.C.Audit 
helyettes könyvvizsgálója Csabai Gergely írja alá tekintettel dr. Tasnádi Márta könyvvizsgáló 
tartós akadályoztatására.  
 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a Gazdálkodási Bizottság 
tagjait, aki támogatja a rendelettervezetet, 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:  
 

135/2015. (V.27.) Gazdálkodási Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Beszámoló Bicske Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet.  
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2. Napirend 
Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke az előterjesztés ismertetésére 
átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: lehetőség van egy pályázat benyújtására, mely a konyha 
fejlesztését szolgálná. A pályázati feltételeket az előterjesztésben rögzítették, egyeztetve az 
intézményvezetővel. Tekintettel az adóerő képességre 50%-ban támogatható a teljes 
fejlesztési költség. Ezen belül 50 %-ban lehet eszközbeszerzésre pályázni. A fő cél a 
pályázatban az építés, az a cél az eszközbeszerzés. A vonatkozó forrás a konyha idei évi 
költségvetésében rendelkezésre áll, a pályázat 4,8 millió forintos önrész biztosításával 
benyújtható.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke a 2,2 millió forintos 
hálózatfejlesztés benne van? 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző igennel válaszol.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke hozzászólás hiányában, kéri a 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

121/2015. (V.27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására 
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke 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  
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Az elfogadott döntés:  
 

136/2015. (V.27.) Gazdálkodási Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
 
3. Napirend 
A helyi adókról, az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke az előterjesztés ismertetésére 
átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: az előterjesztést a másik bizottságok tárgyalták, azonban mégis 
meg maradhat az az adómérték a nem magánszemélyek tulajdonában álló lakáscélú épületek 
esetében, ami a jelenleg hatályos rendeletben szerepel (1.400 Ft/nm díj). Ennek az 
adómértéknek a maximális értéke 1.812 Ft/nm lehetne. A jelenlegi szabályozás teljesen 
összhangban van a jogszabállyal ezért mégsem javasolják a módosítást. Azokat a javaslatokat, 
melyek a bizottsági üléseken felmerültek beépítésre kerültek a rendeletbe. Ezt javasolja 
elfogadásra.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: az előzőhöz képest nem 
jelent emelést?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző nemmel válaszol.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: technikai jellegű 
módosításokról van szó. 
 
Heltai Zsolt képviselő: 1.800 Ft a legmagasabb kiszabható összeg Magyarországon?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző igennel válaszol.  
 
Heltai Zsolt képviselő: túlzottnak tartja a jelenlegi árat, ha figyelembe veszik az ingatlan 
értéket. Sok a jelenlegi ár.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy ezt fogadta el a képviselő-testület a múlt év végén. 
Előtte 1144 Ft volt. 1400 Ft-ra emelkedett az adó mértéke. Figyelembe kell venni, hogy az 
önkormányzatnak bevételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy a kiadásokat tudja viselni. Bicske 
más adóztatási lehetőséggel nem él.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: technikai kiegészítésként 
hozzáteszi, hogy Bicskén ez kb. 8 ingatlantulajdonost érint. Az adónem bevétele sem 
rettenetesen jelentős összeg. További hozzászólás hiányában kéri a Város- és 



8 

 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, aki támogatja az előterjesztésnek megfelelően a 
rendelettervezetet, jelezze.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

122/2015. (V.27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: A helyi adókról, az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról 
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.  
 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a Gazdálkodási Bizottság 
tagjait, aki támogatja az előterjesztésnek megfelelően a rendelettervezetet, 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:  
 

137/2015. (V.27.) Gazdálkodási Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: A helyi adókról, az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.  
 
 
4. Napirend 
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 
Előterjesztő: polgármester 
 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke az előterjesztés ismertetésére 
átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a beszámolót jelentősen érinti az ügyvezető prémiuma. 
Mindhárom bizottság a 8 havi összeg mellett döntött. A Gazdálkodási Bizottság ülésére még 
nem készült el a beszámoló ennek megfelelő verziója. A másik két bizottság délután már tudta 
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érdemben is tárgyalni az anyagot. A 8 havi prémiumnak való beszámoló került elfogadásra a 
két bizottság által. A képviselő-testület elé is ez a javaslat kerül.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke hozzászólás hiányában 8 havi 
prémium összeggel és az annak megfelelő beszámolóval teszi fel szavazásra a javaslatot. Kéri 
a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, aki támogatja a javaslatot, jelezze.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

123/2015. (V.27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Egészségügyi 
Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját, az ügyvezető a 8 havi 
prémiumával számolva. 
 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a Gazdálkodási Bizottság 
tagjait, aki támogatja az előterjesztésnek megfelelően a rendelettervezetet, 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:  
 

138/2015. (V.27.) Gazdálkodási Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját, az ügyvezető a 8 havi prémiumával számolva. 
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke megköszöni a munkát és a 
rendkívüli együttes bizottsági ülést bezárja.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

…………………………………………………….   ……………………………………………………. 
 Bárányos József            Iványi Ferenc Tivadarné 
    a Gazdálkodási Bizottság elnöke           Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….   …………………………………………………. 
      Szabó Attila     Döme Lászlóné 
a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagja      a Gazdálkodási Bizottság tagja 
       jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő 
 


