
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. szeptember 30.  8.00 óra 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 
Gazdálkodási Bizottság  Bárányos József elnök 

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

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

Csonka István bizottsági tag 
Komlós Kolos bizottsági tag 
Szabó Attila bizottsági tag 

 
Az ülésről hiányzó bizottsági tag:   Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag 
       
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
Dr. Révész Zoltán jegyző  
Dr. Bacsárdi József aljegyző 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 
Czirkelbach Istvánné ügyintéző 
Dr. Hekman Tibor ügyintéző 
 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke megállapítja, hogy a 
Gazdálkodási Bizottság 4 fővel, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 fővel 
határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Ivanics Imrénét, a Gazdálkodási 
Bizottság tagját. Kéri a Gazdálkodási Bizottság tagjait, aki a hitelesítőre tett javaslatot 
elfogadja, jelezze!  
 
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:  
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200/2015. (IX. 30.) Gazdálkodási Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 
A Gazdálkodási Bizottság Ivanics Imrénét a Gazdálkodási Bizottság tagját jegyzőkönyv 
hitelesítőnek elfogadta. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Komlós Kolost, a Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottság tagját. Kéri a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, aki a hitelesítőre tett 
javaslatot elfogadja, jelezze!   
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot:  
 

178/2015. (IX. 30.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Komlós Kolost, a Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottság tagját jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a napirenddel 
kapcsolatos észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a Gazdálkodási Bizottság tagjait, aki 
elfogadja a napirendet, 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:  
 

201/2015. (IX. 30.) Gazdálkodási Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadta az alábbi napirendet: 
 

1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 
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2) Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának 
szabályairól szóló rendeletek megalkotása  
Előterjesztő: polgármester 
 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a napirenddel 
kapcsolatos észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottság tagjait, aki elfogadja a napirendet, 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:  
 

179/2015. (IX. 30.) 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) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának 
szabályairól szóló rendeletek megalkotása  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
1. Napirend 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról 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 A kormányhivatal iránymutatásai alapján átdolgozásra került a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 
rendelet. Kétfordulós megvitatásról van szó, hiszen van egy kötelező véleményeztetési eljárás. 
Reméli, hogy az októberi ülésen el tudják fogadni a rendeletet. Kérték a szolgáltatót, hogy a 
díjakat dolgozza át kéttényezős rendszernek megfelelően. Bízik benne, hogy az anyag a 
következő ülésig megérkezik. A díj egyenlőre nem emelkedik.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a Gazdálkodási Bizottság 
tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  
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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:  

202/2015. (IX. 30.) Gazdálkodási Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
 
A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  
 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, 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 döntés:  
 

180/2015. (IX. 30.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  
 
 
2. Napirend 
Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 
szóló rendeletek megalkotása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke az előterjesztés ismertetésére 
átadja a szót dr. Révész Zoltán jegyzőnek. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: két rendelet-tervezetről van szó, kétfordulós megvitatással, 
szintén a kormányhivatal észrevétele alapján. Az ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatban 
két rendelet-tervezet került előterjesztésre. Az egyik variáció szerint nem vezet a képviselő-
testület ebrendészeti hozzájárulást. Ezt a variációt javasolta elfogadásra a Humánerőforrások 
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Bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben egyéb feltételeket (pl. ebösszeírtást) 
megvizsgálnak, akkor visszatérnek a rendelet kérdésére. A kedvtelésből tartott állatokról 
szintén rendeletet kell alkotni. Azokról az állatokról van szó, amelyek nem haszontartás 
céljából vannak az érintetteknél.  
 
Heltai Zsolt képviselő, bizottsági tag: nem javasolja bevezetni Bicskén az ebrendészeti 
hozzájárulást.  
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke ismerteti a javaslatot, mely 
szerint továbbra se legyen ebrendészeti hozzájárulás bevezetve Bicskén. Kéri a Gazdálkodási 
Bizottság tagjait, aki az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletváltozatok közül az „A” 
változatotjavasolja elfogadásra, 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 döntés:  
 

203/2015. (IX. 30.) Gazdálkodási Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása  
 
A Gazdálkodási Bizottság az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletváltozatok közül az 
„A” változatot javasolja elfogadásra.   
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, aki az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 
rendeletváltozatok közül az „A” változatot javasolja elfogadásra, 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 döntés:  
 

181/2015. (IX. 30.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása 
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 
rendeletváltozatok közül az „A” változatot javasolja elfogadásra.   

5 

 



Ivanics Imréné bizottsági tag a közterületre, mások ingatlanára bejutó állatokat említi. A 
régebbi állattartási rendeletben erre volt szankció. A rendeletbe nem kerülhet bele a 
transzponder, az oltás kérdése?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: ez felsőbb szintű jogszabály alapján kötelező. Amit országos 
jogszabály rendez, az nem kerül bele a helyi rendeletbe. 
 
Ivanics Imréné bizottsági tag: a 3. §-ban szerepel, hogy köteles a tulajdonos jelezni, hogy 
kutya van háznál. Nem lehet jelezni, hogy közterületen vagy más ingatlanára ne tudjon 
bejutni.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a rendeletben az alábbiak szerepelnek: „Az állattartó köteles 
gondoskodni arról, hogy kedvtelésből tartott állata a közterületet, a többlakásos lakóépületek 
közös használatú helyiségeit ne szennyezze. Amennyiben a kedvtelésből tartott állat a 
Rendelet (1) bekezdésében meghatározott területet vagy helyiséget elszennyezi, az állattartó 
az okozott szennyeződést köteles azonnal eltávolítani. Az eb tartója, amennyiben az ebet 
közterületre, többlakásos lakóépület közös használatú helyiségébe viszi vagy közforgalmú 
közlekedési eszközön szállítja, köteles gondoskodni arról, hogy az eb más személyt ne tudjon 
veszélyeztetni, állatban, dologban kárt ne tudjon tenni.” 
 
Ivanics Imréné bizottsági tag arra gondol, hogy a kutyák ne kószáljanak az utcán.  
 
Dr. Bacsárdi József aljegyző: rendelet mondja azt ki, hogy, aki a kutyát hagyja kóborolni az 
szabálysértést követ el, mely ügyben a Járási Hivatal tud eljárni. Jelenleg is jogszabályban van 
megfogalmazva, hogy nem lehet hagyni a kutyát kóborolni a településen. Amennyiben kutyát 
látnak a közterületen, abban a pillanatban szabálysértés valósul meg. Feljelentést lehet tenni 
és a Járási Hivatal eljár az ügyben.  
 
Döme Lászlóné bizottsági tag nem tartja általánosnak, hogy a felsőbb rendeleteket olvasnak a 
helyi lakosok. Milyen módon lehetne tájékoztatni a lakosságot arról, hogy tartsa be a felsőbb 
szintű jogforrás szabályait?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: egyrészt lakossági tájékoztatás, másrészt a rendeletek 
lábjegyzeteiben történő beidézésre gondol.  
 
Ivanics Imréné bizottsági tag javasolja, hogy a rendelet megjelenésekor jelenítődjön meg a 
további jogszabályhelyek.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: az újságban célszerű egy összefoglaló cikket, egy tájékoztatást 
adni, mely kiegészül a felsőbb szintű jogszabályhelyekkel.  
 
Ivanics Imréné bizottsági tag kéri ezt a tájékoztatást.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a határozati javaslat kiegészül a lakossági véleményeztetéssel és 
azzal, hogy lakossági tájékoztatás keretében újságban, honlapon kerüljön megjelentetésre a 
kapcsolódó helyi és országos szintű jogszabályok.   
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a Gazdálkodási Bizottság 
tagjait, aki az elhangzott javaslattal együtt támogatja a rendelet-tervezetet, jelezze.  
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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 döntés:  
 

204/2015. (IX. 30.) Gazdálkodási Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotása  
 
A Gazdálkodási Bizottság  

- a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet tervezetét 
társadalmi egyeztetés lefolytatására alkalmasnak találja,.  Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet 
tervezettel kapcsolatos társadalmi egyeztetést szabályszerűen folytassa le és a rendelet -
tervezetet a beérkezett vélemények ismertetésével együtt terjessze be a képviselő-testület 
soron következő munkaterv szerinti ülésére 
- kéri, hogy lakossági tájékoztatás keretében újságban, honlapon kerüljenek 
megjelentetésre a főbb szabályok  

 
 
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslattal együtt támogatja a 
rendelet-tervezetet, 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 döntés:  
 

182/2015. (IX. 30.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendeletek 
megalkotása  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

- a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet tervezetét 
társadalmi egyeztetés lefolytatására alkalmasnak találja.  Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet 
tervezettel kapcsolatos társadalmi egyeztetést szabályszerűen folytassa le és a rendelet 
tervezetet a beérkezett vélemények ismertetésével együtt terjessze be a képviselő-testület 
soron következő munkaterv szerinti ülésére. 
- kéri, hogy lakossági tájékoztatás keretében újságban, honlapon kerüljenek 
megjelentetésre a főbb szabályok  
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke megköszöni a munkát és a 
rendkívüli együttes bizottsági nyílt ülést bezárja.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

…………………………………………  ……………………………………… 
    Bárányos József            Iványi Ferenc Tivadarné 
    a Gazdálkodási Bizottság elnöke               Város- és Vállalkozásfejlesztés  Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  ………………………………………
      Komlós Kolos     Ivanics Imréné 
a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagja      a Gazdálkodási Bizottság tagja 
       jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő 
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