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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2019. február 18. (hétfő) 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Ivanics Imréné elnökhelyettes 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

 

Bárányos József: megnyitja a Gazdálkodási Bizottság soros, nyílt ülését. Megállapítja, hogy a 

bizottság 4 fővel határozatképes. Felkéri Varga Györgynét a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kéri, 

hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért, 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 

16/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

 

a 2019. február 18-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Varga 

Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendekhez. Ennek 

hiányában kéri, aki a kiküldött napirendet elfogadja, 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 

17/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

a 2019. február 18-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2019. február 18-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2018. évre készített éves 

költségelszámolásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) 2019. március 15-i ünnepi programról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1.) Napirendi pont 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2018. évre készített éves 

költségelszámolásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: elmondja, hogy évről-évre visszatérő napirendi pontról van szó és felkéri a 

jegyzőt adjon tájékoztatás róla a bizottság számára. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a szolgáltató eleget tett 

kötelezettségének és elkészítette a költségelszámolását. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
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Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdésük, észrevételük. Ennek 

hiányában kéri, hogy szavazzanak. 
 

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 

18/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2018. 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 2018. 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 

2018. évre vonatkozó költségelszámolást elfogadja. 

 

 

2.) Napirendi pont 

Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: ismételten felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottságot a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésről. 

Ismerteti, hogy az előző napirendi pontban megtárgyalt költségelszámolást elkészítő 

szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés a hónap végén lejár és ezért szükséges a testületnek 

új szerződéskötésről gondoskodnia. Ismerteti, hogy az árajánlatokat bekérték, két érvényes 

ajánlat érkezett. Javasolja, hogy az alacsonyabb összeget ajánló ajánlattevővel kössék meg a 

szolgáltatási szerződést.  

Felhívja a bizottság figyelmét, hogy az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelet 

módosításra vonatkozó tervezetet tartalmaz, melyről szükséges dönteni. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a szerződést nem tudnák-e határozatlan időre kötni. 

 

Fritz Gábor: nemmel válaszol, elmondja, hogy maximum 10 évre köthető.  
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Bárányos József: megkérdezi, van-e további kérdés, észrevétel. Az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, szavazzanak.  
 

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 

19/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1.) Bicske város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásra vonatkozóan szerződést köt 

az EUROMAX 2005 Kft (8093 Lovasberény, József Attila út 7.) közszolgáltatóval – 2019. 

március 1. napjától 2024. február 29. napjáig terjedő – határozott időtartamra a melléklet 

szerinti tartalommal, 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Bárányos József: kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, 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 

20/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

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

 önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„12. § (1) A közszolgáltatás díja kéttényezős díj, amely az alapdíjból (nettó 1675,- Ft) és az 

ürítés díjából (nettó 685,- Ft) áll és teljes összege nettó 2360,- Ft szippantott köbméterenként a 

2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra.” 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. ……………… 

                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                                             jegyző 
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3.) Napirendi pont 

A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésről. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. Nincs, ezért kéri, aki 

az elszámolást elfogadja, 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 

21/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a  Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE 

részére, a 320/2018. (XI.28.) Kt. határozat alapján nyújtott 300.000,-Ft vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

4.) Napirendi pont 

A Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az ismertetésre. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésről. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. Nincs, ezért kéri, aki 

az elszámolást elfogadja, 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  
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Az elfogadott döntés: 

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

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

22/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

A Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány 

részére, a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 200.000,-Ft vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 
 

 

5.) Napirendi pont 

2019. március 15-i ünnepi programról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt ismertesse. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést, jelzi, hogy a bizottság hatáskörébe a rendezvény 

költségeinek a biztosítása vág, melyre keret jelleggel 300.000,- Ft-ot kérnek.  

 

Bárányos József: kérdés, hozzászólás hiányában kéri, hogy szavazzanak. 
 

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 

23/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

2019. március 15-i ünnepi programról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2019. március 15-i ünnepi programról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Bicskei Egységes Művelődési 

Központot a műsor előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai 

feltételek biztosítására, a 350 db meghívó és 40 db plakát elkészítésére. 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ünnepség előkészítésére és lebonyolítására 

a 2019. évi költségvetés kiemelt állami ünnepek előirányzat terhére keret jelleggel 300.000,- 

Ft-ot biztosít. 

 

A programtervezet az alábbi: 

 

Időpont: az ünnepi köszöntőt elmondó személytől függően 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Szózat 

Ünnepi köszöntő: az ünnepi köszöntőt elmondó személlyel az egyeztetés folyamatban van 

Ünnepi műsor: 

Előadja: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Koszorúzás: városunk 1848-49-es események tiszteletére állított emlékműveinél 

Himnusz 

Székely Himnusz 

Fáklyás menet 

 

A szervező a változtatás jogát fenntartja. 
 

 

6.) Bejelentések 

 

Bárányos József: jelzi, hogy a napirendek végére értek, bejelentések következhetnek.  

 

Ivanics Imréné: jelzi, hogy zártkerti utak a tél folyamán nagyon kátyússá váltak, ezért kéri a 

kátyúk megszűntetését. Továbbá jelzi, hogy a Tatai úton a buszmegálló előtti parkolónál mély 

kátyúk vannak. Kéri ezek kijavítását. 

 

Bárányos József: elmondja, hogy az ő bejelentése is ehhez kapcsolódik. Jelzi, hogy az az út, 

amely a MMG-től a Bagolyvárig megy, gyalázatos állapotban van, balesetveszélyes.  

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottságot, hogy utánanéznek.  

 

Heltai Zsolt: megkérdezi, hogy a Rózsa utcai járdafelújításból származó törmelék mikor kerül 

elszállításra, mert az ott lakókat zavarja. 

 

Bárányos József: hozzáteszi, hogy azt a törmeléket érdemes lenne ledaráltatniuk, mert abból 

útalap képezhető. 

 

Heltai Zsolt: elmondja, hogy a közmeghallgatáson voltak a Málé-hegyről lakók, akik kérték 

az oda vezető út javítását. Javasolja a törmelék újrahasznosítását. 

 

Bárányos József: hozzáteszi, hogy információi szerint jelenlegi állapotában veszélyes 

hulladéknak számít, de ledarálva viszont már útépítésre alkalmas.  

 

Heltai Zsolt: elmondja, hogy egy kormánydöntés alapján az útépítők kötelesek az ilyen 

törmelékeket az útalapba beépíteni.  
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Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek még bejelentése. Nincs, ezért megköszöni 

mindenkinek a munkáját a bizottság nyílt ülését 8.10-kor bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 

Bárányos József Varga Györgyné 

Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


