JEGYZŐKÖNYV
a Gazdálkodási Bizottság
soros, nyílt üléséről
Az ülés helye:

Bicske, Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2019. május 13. (hétfő) 15.00 óra

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
Bárányos József elnök
Döme Lászlóné bizottsági tag
Ivanics Imréné bizottsági tag
Távollévő bizottsági tag/ok:
Heltai Zsolt bizottsági tag
Varga Györgyné bizottsági tag

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Pálffy Károly polgármester
Fritz Gábor jegyző
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Dankó Anikó ügyintéző
Szily László Bicskei Rendőrkapitányság
Dr. Martinecz Bence Bicskei Rendőrkapitányság
Farkas Zoltán mezőőr
Temesvári Lajos mezőőr
Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője
Nagy Attila Bicskei Gazdasági Társaság igazgatója
Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ és Szolgáltató Nkft. igazgatója
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ és Szolgáltató Nkft. gazdasági igazgatója

Bárányos József: megnyitja a Gazdálkodási Bizottság soros, nyilvános ülését. Megállapítja,
hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Felkéri Ivanics Imrénét a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
68/2019. (V.13.) HATÁROZATA

a 2019. május 13. napi soros, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének
megválasztásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Ivanics Imrénét
megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Bárányos József: a napirendi pontokra tesz javaslatot és elmondja, hogy a nyolcadik pontban
megjelölt napirendet másodikként, a Zöld Bicske Nonprofit Kft-t érintő napirendet pedig
negyedikként javasolja tárgyalni. Kéri, aki ezzel egyetért, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
69/2019. (V.13.) HATÁROZATA
a 2019. május 13. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
2019. május 13. napi soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

a

1.) Bicske város közigazgatási területén elhelyezett és felhalmozott hulladékok
ügyében tartandó egyeztetésről
Előterjesztő: polgármester
2.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
3.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
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4.) A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
5.) Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról
Előterjesztő: polgármester
6.) A 2018. évi zárszámadás megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
7.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
8.) Beszámoló a belső ellenőrzés működéséről
Előterjesztő: polgármester
9.) A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására
vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a
központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről
Előterjesztő: polgármester
10.) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységet
lezáró beszámolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi
végelszámolás nyitó leltárának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
11.) A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
12.) A Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 2018. évben
nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
13.) A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi támogatásainak elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
14.) Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évben nyújtott
támogatásainak elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
15.) A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási
támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
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16.) Velence Város Önkormányzata részére 2018. évben nyújtott támogatás
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
17.) A Tour de Hongrie rendezvény támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
18.) A 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról
Előterjesztő: polgármester
19.) A 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
20.) Bejelentések

1.) Napirendi pont
Bicske város közigazgatási területén elhelyezett és felhalmozott hulladékok ügyében
tartandó egyeztetésről
Előterjesztő: polgármester
Bárányos József: a napirendi pont címének ismertetését követően elmondja, hogy ezt a pontot
a bizottság kérte napirendre venni. Felkéri a jegyzőt az egyeztetés megnyitására.
Fritz Gábor: elmondja, hogy a bizottság kérésének megfelelően meghívták a rendőrség
képviselőit, a mezőőröket, illetve a közszolgáltató részéről Teszár Tamás ügyvezetőt. Ismerteti,
hogy nemcsak Bicske területén, hanem országos probléma, hogy leginkább külterületeken, de
zártkertekben is elég sokan hulladékokat raknak le. Tájékoztatásul elmondja, köztisztasági
szabálysértésként polgármester úr több feljelentést is tett. Elmondja, hogy nagyon nehéz
megtalálni az elkövetőt és hozzáteszi, hogy nem az ő hatásköre a nyomozás.
Bárányos József: ismerteti, hogy a napirend lényege, hogy a bizottságot és a képviselőtestületet, illetve a bicskei lakosságot is bántja és bosszantja az a mocsok, ami a várost szinte
ellepi. Tarthatatlannak tartják azt az állapotot, hogy minden hivatal, hatóság feltett kézzel állítja,
hogy nem tud semmit tenni. Ezt elképzelhetetlennek tartja, hogy egy jogállamban ne lehessen
embereket megfogni és számonkérni rajtuk azt, ha teherautószám a szemetüket kiborítják
közterületen vagy éppen valakinek a tulajdonában lévő területnek a szélén. Azért kérte a
bizottság ezt az egyeztetést, hogy világosan, jegyzőkönyvbe kerülve meghallgassák az
állásfoglalását a különböző szervezeteknek és próbáljanak együttesen valamiféle megoldást
keresni.
Tisztelettel köszönt mindenkit, aki megjelent a bizottsági ülésen. Elsőként Ivanics Imréné
bizottsági tagnak adja meg a szót.
Ivanics Imréné: jelzi, hogy kicsit kiegészítené az előbbiekben elhangzottakat. Véleménye az,
hogy ez egy nagyon összetett probléma. Elmondja, hogy ő azt is problémának látja, hogy évek
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óta összeszedik a szemetet és utána egy hét múlva ismét ugyanannyi lesz. Azt gondolja, hogy
egyrészt az állampolgárok fejében kell rendet tenni, de az nem az ő feladatuk. Elmondja, hogy
az is probléma, hogy van olyan szemét, amellyel nem tud a lakosság mit kezdeni, így egyszerű
megoldásként gondolják azt, hogy elviszik valahová az erdő szélére vagy egy fás, bokros
területre.
További problémának azt látja, hogy bár kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásról van szó,
mégsem használja ki ezt mindenki. Vannak olyan ingatlantulajdonosok, illetve
ingatlanhasználók, akik a keletkezett hulladékok esetében nem veszik igénybe a szemétszállító
cég szolgáltatását, hanem egyszerűen belerakják egy zsákba és hazafelé valamelyik
alkalmasnak tűnő mellékúton otthagyják. Ezért tartja összetett problémának a kérdést.
Elmondja, hogy sok az építési törmelék is és a háztartási szemét is.
Bárányos József: megadja szót a rendőrség képviselőinek.
Dr. Martinecz Bence: megköszöni a szót és bemutatkozik, illetve bemutatja kollégáját, Szily
Lászlót. Egyúttal örömét fejezi ki annak kapcsán, hogy egy ilyen komoly problémáról ezen
keretek között is tudnak értekezni. Azt gondolja, hogy a bizottság tagjainak is képbe kell
kerülniük abban az esetben, amikor büntető eljárást folytat le a nyomozóhatóság, hogy milyen
körülmények közt és milyen nehézségekkel szembesül a rendőrség adott esetben. Abszolút
egyetért azzal, hogy az illegális hulladéklerakás alapvetően társadalmi jellegű problémából
fakad és nyilvánvalóan a nyomozóhatóság, illetve a rendőrség sajnos az események után
„kullogni” tud. Sokkal sokrétűbb és összetettebb problémáról van szó, mint pusztán büntetőjogi
és rendészeti eszközökkel kordában tartani az eseményeket.
Elmondja, hogy a probléma megoldásához kapcsolódó jogterület jelenleg is formálódó
jogterület. Ismerteti a bizottság tagjaival, hogy a 2018. január 1-jétől a büntető ügyek száma a
teljes illetékességi területen 7 db volt, amelyből 4 db ügy érintette a Bicskei
Rendőrkapitányságot. Ismerteti, hogy 2 db eljárás jogerősen, bűncselekmény hiányában
megszüntetésre került és a szabálysértési hatóságnak került átadásra és 2 eljárás jelenleg is
folyamatban van.
Megerősíti, hogy fokozott illegális szemétlerakás tapasztalható külterületeken. Ismerteti, a
büntetőeljárás menetét, folyamatát a bizottság tagjaival.
Elmondja, hogy a mezőőri szolgálattal közös szolgálatot szerveztek már, a külterületi kamerák
elhelyezése is sokat segít.
Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást, de ezzel nem nyugtatta meg.
Ivanics Imréné: megköszöni a javaslatot és kéri a jelenlévőktől, hogy éljenek a megoldási
javaslatuk megosztásával.
Dr. Martinecz Bence: elmondja, hogy sajtóértesülések szerint van jogszabályváltozásra
jogalkotói akarat. Kéri a jegyzőtől, hogy amennyiben feljelentést tesznek, akkor azt pontos
GPS-koordinátákkal és fényképpel dokumentáltan tegyék meg. Továbbá javasolja a
környezetvédelmi szakhatóság előzetes igénybevételét.
Bárányos József: megadja a szót Teszár Tamásnak.
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Teszár Tamás: ismerteti, hogy korábbi években készített az illegális hulladékok
keletkezéséről, felszámolásáról, jogi környezetről egy tanulmányt, amelyet miniszteri szinteken
is megismertek. Elmondja, hogy alapvetően szabályozott, hogy a hulladék azé, aki a birtokosa,
tehát akinél keletkezik, az felel a kezelésért, ártalmatlanításért. Ha ő nem található meg, tehát
az illegális hulladékok esetében, annak a költségére kell elszállítani és kezelni, akinek a
területén van. A környezetvédelmi hatóság komoly bírságolási lehetőséggel rendelkezik.
Bárányos József: elmondja, hogy egy átlagos négy tagú bicskei család 120 liter hulladék
elszállítására fizet elő. Ezen kívül van a zöldhulladék, a papír, a műanyag elszállítására
lehetőség, és ezen kívül van egy évben egyszer 3 m3 lomtalanításra is lehetőség.
Teszár Tamás: hozzáteszi, hogy ezen kívül az önkormányzat szervez évente egyszer veszélyes
hulladékátvételt.
Bárányos József: megkérdezi, hogyan tudnák rávenni arra az embereket, hogy ezzel a
lehetőséggel éljenek. Megkérdezi, hogy ha jobban propagálnák a lomtalanítási lehetőséget,
akkor az emberek meggondolnák-e, hogy hulladékot miért is vigyék ki.
Teszár Tamás: a lomtalanítás során sem helyezhető ki minden.
Ivanics Imréné: egyrészről a törvényi háttér szabályozásának módosítása szükséges. Az
illegális hulladékok egy részét a nagy mennyiségű pl. sitt, hulladék teszi ki, másik része a
háztartási hulladék. Megkérdezi, hogy miért nem lehet elérni, hogy minden háztartás részt
vegyen a hulladékszállításban. Véleménye szerint nagy probléma az, hogy még mindig nem
veszik teljeskörűen igénybe ezt a szolgáltatást, szerinte erre kellene valamilyen szigorúbb
megoldást találni.
Bárányos József: megköszöni a meghívottaknak, hogy részt vettek az ülésen és az
elhangzottakat tudomásul veszik, bár úgy érzi, nem jutottak közelebb a megoldáshoz.
Megköszöni még egyszer a részvételt és további jó munkát kíván a rendőrség képviselőinek.
Dr. Martinecz Bence és Szily László távoznak a bizottság üléséről.
A napirendi pont végén a mezőőrök távoznak a bizottság üléséről.
2.) Napirendi pont
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megkérdezi dr. Balogh Gyula igazgatót, hogy kíván-e hozzászólni.
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Dr. Balogh Gyula: elmondja, hogy néhány pontot szeretne kiemelni. Ismerteti, hogy a
járóbetegellátás, egynapos sebészet, nappali ellátás, illetve az Egészségfejlesztési Iroda is
eredményesen működött. A 2018-ban elnyert EFOP-os pályázat megvalósítására került sor.
Tájékoztatja a bizottságot, hogy önerős fejlesztésre 6 millió forintot fordítottak. A beszámoló
számszerű adatairól tájékoztatja a bizottság tagjait.
Bárányos József: megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy mikorra várható az MRI-készülék, és hogyan áll az
Egészügyi Központ bővítési terve.
Dr. Balogh Gyula: ismerteti, hogy a fejlesztés előkészítését önerőből megkezdték,
programterv és vázlattervek formájában. A CT- és az MRI-készülékek beszerzéséhez és
működtetéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány készítésére került sor.
Ivanics Imréné: a laboratóriumi vizsgálatok kapcsán a vizsgálatra várók panaszait tolmácsolja,
kialakuló helyhiányra és tumultusra hívja fel az Egészségügyi Központ képviselőinek
figyelmét.
Dr. Balogh Gyula: elmondja, hogy a laboratóriumban dolgozókkal közösen kidolgoztak egy
ügyfélelőjegyzési rendszert, amelynek betartása a betegek közlekedése miatt nem állja meg a
helyét, mert sokan már jóval korábban ott vannak, mint ahogy időpontjuk van.
Bárányos József: megkérdezi, hogy a szakorvosokkal hogyan állnak.
Dr. Balogh Gyula: jelenleg minden szakrendelést lefednek.
Bárányos József: további kérdések hiányában kéri, aki a beszámolót támogatja, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
70/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató
Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját 973 985e Ft mérlegfőösszeggel és 82 364e Ft adózott
eredménnyel elfogadja.

Bárányos József: jó egészséget és jó munkát kíván az Egészségügyi Központ igazgatójának és
minden kollégájának.
Dr. Balogh Gyula megköszöni a jó kívánságot és a döntést követően Szoboszlai Enikővel
távozik a bizottság üléséről.
3.) Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki támogatja
a rendelet-módosítását jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
71/2019. (V.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja az Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (…...) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének
1. kiadási főösszegét
2. bevételi főösszegét

5 908 406 ezer forintban
5 908 406 ezer forintban

állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint:
1. Költségvetési bevételek összege:
2 887 009 ezer forint
2. Költségvetési kiadások összege:
5 896 725 ezer forint
3. Költségvetési hiány összege:
3 009 716 ezer forint
4. finanszírozási bevételek összege
3 021 397 ezer forint
5. finanszírozási kiadások összege
11 681 ezer forint
6. belső finanszírozási összege
3 013 379 ezer forint
7. külső finanszírozás összege
0 ezer forint
2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

4 012 229
4 012 229

ezer forintban
ezer forintban

(2) A Képviselő-testület a Bicskei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2018.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

443 247
443 247

ezer forintban
ezer forintban

(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2018.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

116 528
116 528

ezer forintban
ezer forintban

(4) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2018.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

88 160
88 160

ezer forintban
ezer forintban

(5) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2018. évi
költségvetésének
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a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

173 937
173 937

ezer forintban
ezer forintban

(6) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és
Művelődési Központ Szakmai Egység 2018. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

120 210
120 210

Könyvtár

-

ezer forintban
ezer forintban

(7) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Könyvtár Szakmai Egység 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

37 152
37 152

(8) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

268 485
268 485

ezer forintban
ezer forintban
Szervezet

2018.

évi

ezer forintban
ezer forintban

(9) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

211 095
211 095

ezer forintban
ezer forintban

(10) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –
Kapcsolat Központ 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”

316 180
316 180

ezer forintban
ezer forintban

(11) A Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2018.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”

121 183
121 183

ezer forintban
ezer forintban

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
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Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2019. ………………
Fritz Gábor
jegyző

A rendelet-tervezet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

4.) Napirendi pont
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást a napirendi pont előterjesztéséről.
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megjegyzi, hogy itt már azért vannak gondok is. Megkérdezi Teszár Tamás
igazgatót, kívánja-e kiegészíteni a beszámolóját.
Teszár Tamás: ismerteti, hogy a társaság tevékenysége két részből áll, a kötelező
közszolgáltatásból és nem kötelező szolgáltatásból. A közszolgáltatás tartalmát az OHKT
(Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv), a települési helyi rendeletek, a
hulladék törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A finanszírozás pedig
egy NFM miniszteri rendeleten múlik, egy szolgáltatási-díj képlet alapján számított díjat
kapnak, amely díj a tavalyi évben elegendő volt a közszolgáltatási költségek finanszírozására.
Ezért a közszolgáltatási tevékenységen kívüli szolgáltatás, amely idén is nyereséges, megjelent
társasági szinten is nyereségként. Tájékoztatja a bizottság tagjait a közszolgáltatói díj számítási
módszeréről és annak összegéről, valamint a közszolgáltatás végzéséhez kapcsolódó
költségekről.
Bárányos József: megkérdezi, hogy a közvetlen biztonságos működésre van-e kihatása a
jelenlegi eredménynek, ami ugye veszteség. Veszélyezteti-e a közszolgáltatás tényleges
igénybevételét, illetve a teljesítést.
Teszár Tamás: elmondja, hogy az előző időszakhoz hasonlóan biztosítják a szolgáltatást.
Ivanics Imréné: a szelektíven gyűjtött hulladékok elszállításával és további felhasználásával
kapcsolatban érdeklődik.
Teszár Tamás: tájékoztatja a bizottságot a szelektív hulladék -gazdálkodás fázisairól. Felhívja
a bizottság tagjainak figyelmét a tulajdonos gazdasági lehetőségeire vonatkozóan.
Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy a díjszámítási képlet alapján számított díj függ-e a
szerződések számától.
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Teszár Tamás: igennel válaszol.
Ivanics Imréné: hangsúlyozza, hogy azt kell elérni, hogy mindenki fizesse a közszolgáltatás
díját.
Bárányos József: kéri, hogy zárják le a napirendi pontot és szavazzanak. Kéri, aki a társaság
beszámolóját elfogadja, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
72/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról szóló határozati
javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi
beszámolóját 992 708 eFt mérlegfőösszeggel és -248 912 eFt adózott eredménnyel
(veszteséggel) elfogadja.
Teszár Tamás a bizottság döntését követően távozik az ülésről.
5.) Napirendi pont
Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról
Előterjesztő: polgármester
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
73/2019. (V.13.) HATÁROZATA
Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról szóló határozati javaslatot az
alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról
készült vagyonkimutatást a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint
elfogadja.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6.) Napirendi pont
A 2018. évi zárszámadás megalkotásáról
Előterjesztő: polgármester
Bárányos József: felkéri a jegyzőt ismertesse a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést.
Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottságot a napirendi pontról.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Ennek hiányában kéri, hogy
szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
74/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A 2018. évi zárszámadás megalkotásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a 2018. évi zárszámadás megalkotásáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
…/2019. (….) önkormányzati rendelete
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a mellékletekkel együtt – az abban
foglaltaknak megfelelően
1.

5 928 543 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből
a) 2 907 146 eFt költségvetési bevétellel
b) 3 021 397eFt finanszírozási bevétellel
2. 2 449 834 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből
a) 2 438 153 eFt költségvetési kiadással
b) 11 681 eFt finanszírozási kiadással
hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi
és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

2 271 829
5 550 404

ezer forintban
ezer forintban

(2) A Képviselő-testület a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesített
bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
358 957
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
379 208
ezer forintban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda (Bicske, Árpád utca 13.) 2018. évi
költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
114 153
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
135 791
ezer forintban
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2018. évi
költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
71 796
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
71 796
ezer forintban
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2018. évi
költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

153 728
153 728

ezer forintban
ezer forintban
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állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési
Központ Szakmai Egység 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási
főösszegét:
a) kiadási főösszegét
78 021
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
120 188
ezer forintban
állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár
Szakmai Egység 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

30 503
30 503

ezer forintban
ezer forintban

(8) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági Szervezet 2018. évi költségvetésének teljesített
bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

228 366
253 478

ezer forintban
ezer forintban

(9) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2018. évi költségvetésének teljesített
bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
188 547
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
195 332
ezer forintban
állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat
Központ 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
244 402
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
308 395
ezer forintban
állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi
költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

107 664
127 852

ezer forintban
ezer forintban

3. §

A Képviselő-testület
(1) Összesített bevételeit és kiadásait az 1. számú táblázatban, bevételeit előirányzat –
csoportonként 14. számú táblázatban, kiadásait előirányzat - csoportonként a 15.számú
táblázatban határozza meg.
(2) Az intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2.-11. számú
mellékletben, az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a
12.számú mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét
közgazdasági tagolásban a 13.számú mellékletben határozza meg.
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a) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények bevételeinek és
kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16.-18. számú mellékletben határozza
meg.
b) A Bicskei Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati
funkcióként előirányzatát és azok teljesítését az 19. számú mellékletben határozza
meg.
c) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként
előirányzatát és azok teljesítését a 20-24. számú mellékletben határozza meg.
d) Az Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 25. számú
mellékletben határozza meg.
e) Az Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 26.
számú mellékletben határozza meg.
f) Az Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 27. számú
mellékletben határozza meg.
(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások
előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. számú mellékletnek megfelelően
határozza meg.
(4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és teljesítését
feladatonként a 29. számú, illetve 30. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. számú mellékletnek megfelelően
határozza meg.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetés
kiadásának tételeit a 32. mellékletnek megfelelően határozza meg.
5. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségek 2018 – 2021. közötti időszakról szóló kimutatást a 33. számú melléklet
szerint határozza meg.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatás adatait a 34. számú melléklet
alapján határozza meg.
7. § A Képviselő – testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait
a 35. számú melléklet alapján határozza meg.
8.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek 2018. december 31. napi állapot
szerinti bemutatását a 36. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
9. § A Képviselő – testület az Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét a 37. számú
melléklet szerint határozza meg.
10.§ A Képviselő – testület az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 38. számú
melléklet szerint határozza meg.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összesített maradvány-kimutatását a 39.
melléklet szerint határozza meg.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összesített eredménykimutatását a 40.
melléklet szerint határozza meg.
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13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a
41. melléklet szerint határozza meg.
14.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi auditált Költségvetési Beszámolóját
hagyja jóvá.
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.14.) számú
önkormányzati rendelet.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2019. ………………
Fritz Gábor
jegyző

A rendelet-tervezet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7.) Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait a módosítás indokáról.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy hogyan állnak a beruházások és azok elszámolási határidőre
elkészülnek-e.
Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy jelenleg hogyan állnak a projektek.
Elmondja, hogy jelenleg nincs olyan projkt, amiből visszafizetési kötelezettsége keletkezett
volna az önkormányzatnak.
Bárányos József: megköszöni az információkat és kéri a bizottság tagjait, szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
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A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
75/2019. (V.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (…...) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének
3. kiadási főösszegét
4. bevételi főösszegét

5 626 880 ezer forintban
5 626 880 ezer forintban

állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint:
8. Költségvetési bevételek összege:
2 148 173 ezer forint
9. Költségvetési kiadások összege:
5 618 862 ezer forint
10. Költségvetési hiány összege:
3 470 689 ezer forint
11. finanszírozási bevételek összege
3 478 707 ezer forint
12. finanszírozási kiadások összege
8 018 ezer forint
13. belső finanszírozási összege
3 478 707 ezer forint
14. külső finanszírozás összege
0 ezer forint
2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

3 495 697
3 495 697

ezer forintban
ezer forintban
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állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

514 933
514 933

ezer forintban
ezer forintban

(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2019.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

128 055
128 055

ezer forintban
ezer forintban

(4) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2019.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

92 712
92 712

ezer forintban
ezer forintban

(5) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

176 634
176 634

ezer forintban
ezer forintban

(6) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és
Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

112 779
112 779

Könyvtár

-

ezer forintban
ezer forintban

(7) A Képviselő-testület Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

34 647
34 647

(8) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

375 331
375 331

ezer forintban
ezer forintban
Szervezet

2019.

évi

ezer forintban
ezer forintban
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(9) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

216 140
216 140

ezer forintban
ezer forintban

(10) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –
Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”

307 285
307 285

ezer forintban
ezer forintban

(11) A Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2019.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”

172 667
172 667

ezer forintban
ezer forintban

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2019. ………………
Fritz Gábor
jegyző

A rendelet-tervezet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8.) Napirendi pont
Beszámoló a belső ellenőrzés működéséről
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Előterjesztő: polgármester
Bárányos József: elmondja, hogy két terület került ellenőrzésre az önkormányzati működés és
a közalkalmazotti nyilvántartás és sem soron kívüli, sem egyéb intézkedésre nem volt szükség.
Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nincs, ezért kéri,
hogy aki elfogadja a beszámolót, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
76/2019. (V.13.) HATÁROZATA
Beszámoló a belső ellenőrzés működéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a beszámoló a belső ellenőrzés működéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak
szerint:
Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a belső
ellenőrzés működéséről szóló beszámolót.
9.) Napirendi pont
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására
vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a központi
orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről
Előterjesztő: polgármester
Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást a bizottság számára.
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: elmondja, hogy a tartalmi kérdések jobban érdeklik. Megkérdezi, hogy két
orvos van-e, de az ajánlati felhívásban nem.
Fritz Gábor: elmondja, hogy jelenleg két orvossal működik a szolgáltatás, a települések közös
egyeztetést folytattak és a két orvossal működő szolgáltatást a kisebb települések nem tudnák
finanszírozni. Indikatív ajánlatokat kértek be, amelyre két szolgáltató nyújtott be ajánlatot.
Bárányos József: kéri, hogy amennyiben nincs további kérdés, szavazzanak.
Fritz Gábor: jelzi a bizottság számára, hogy két határozati javaslat van. Az első határozat a
központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozó
együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról szóló határozati javaslat. Elmondja,
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hogy azért is szükséges most dönteniük, mert kifutnak a határidőből egy újabb közbeszerzési
eljárás kiírásával.
Bárányos József: kéri, hogy aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
77/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására
vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására
vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról szóló határozati javaslatot
az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet szolgáltatás közbeszerzési eljárás
lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodást és közbeszerzési ajánlati
felhívást a teljes közbeszerzési dokumentációval együtt a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja,
2. felhatalmazza a polgármestert a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési
eljárásának
lefolytatásához
szükséges
valamennyi
jognyilatkozat
és
kötelezettségvállalás – különösen az együttműködési megállapodás és az ajánlati
felhívás – aláírására.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Fritz Gábor: ismerteti a második határozati javaslat tárgyát, amely a központi orvosi ügyeleti
szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről.
Bárányos József: kéri, aki a második határozati javaslatot elfogadja, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
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A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
78/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladatellátási
szerződésről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladatellátási
szerződésről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet szolgáltatás működtetésére vonatkozó
feladatellátási szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja,
2. felhatalmazza a polgármestert a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetése
érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás – különösen a
feladatellátási szerződés – aláírására.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10.) Napirendi pont
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységet lezáró
beszámolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi végelszámolás
nyitó leltárának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, kéri szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
79/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységet lezáró
beszámolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi végelszámolás
nyitó leltárának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységet lezáró
beszámolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi végelszámolás nyitó
leltárának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és
Szolgáltató Kft.

1. 2019. évi tevékenységet lezáró beszámolóját 13 636e Ft mérlegfőösszeggel és -554e Ft
adózott eredménnyel elfogadja.
2. 2019. évi végelszámolás nyitó mérlegét 13 636e Ft mérlegfőösszeggel jóváhagyja,
3. 2019. évi végelszámolás nyitó leltárát elfogadja,
4. végelszámolójának díjazását a végelszámolás időtartamára havi nettó 50.000,- Ft
összegben állapítja meg.

11.) Napirendi pont
A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezrét kéri szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
80/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2018. évi beszámolójának
elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló
Közalapítvány 2018. évi beszámolóját 7 964,- eFt mérlegfőösszeggel és -5 eFt (veszteség)
közhasznú tevékenységből származó eredménnyel elfogadja.

12.) Napirendi pont
A Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 2018. évben nyújtott
támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, nincs ezért kéri, aki támogatja, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
81/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 2018. évben nyújtott
támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 2018. évben nyújtott
támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére, Bicske Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati
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rendelet alapján nyújtott vissza nem térítendő önkormányzati felhasználásáról szóló
szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja,
2. az ügyvezető kérelmének helyt ad és hozzájárul a 2018. évben fel nem használt
153.145,- Ft támogatási összeg 2019. évben történő felhasználásához és a határozat
mellékletét képező támogatási szerződés-módosítás szerinti elszámolásához.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

13.) Napirendi pont
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi támogatásainak elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottságot, hogy az elszámolás rendben volt.
Bárányos József: kéri, hogy amennyiben nincs kérdése, észrevétele a bizottság tagjainak,
szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
82/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi támogatásainak elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi működési támogatásának
elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére,
a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 11.000.000,- Ft és a 210/2018.
(VII.12.) képviselő-testületi határozat alapján nyújtott 4.000.000,- Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte,
azt elfogadja.
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14.) Napirendi pont
Bicske Város Roma Nemzetiségi
támogatásainak elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester

Önkormányzatának

2018.

évben

nyújtott

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Javasolja az előterjesztés határozati javaslatának
szövegezésének módosítását aszerint, hogy a Roma Önkormányzatot aszerint támogassák, hogy
a fel nem használt összeget az idei évben elkölthessék.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki egyetért a
módosítással, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
83/2019. (V.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi támogatásainak
elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi támogatásainak
elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére, a 3/2018. (II.14.)
önkormányzati rendelete alapján a 2018. évi működésének támogatása céljából nyújtott
vissza nem térítendő 6.000.000,-Ft összegű önkormányzati támogatás, a 2018. évi Roma
Napok megrendezéséhez nyújtott 2.000.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatás és a Tanoda 2018. évi működéséhez nyújtott 1.500.000,- Ft önkormányzati
támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt
elfogadja,
2. a kérelemnek helyt ad és úgy dönt, hogy a 2018. évben nyújtott működési támogatásból
fel nem használt 1.601.127,- Ft-ot, valamint a Tanoda 2018. évi működésére nyújtott
támogatásból fel nem használt 563.571,- Ft-ot a 2019. évi költségvetési rendeletben a
Roma Nemzetiség Önkormányzat részére meghatározott támogatáson felül, a 2019.
évre biztosítja. Megállapítja, hogy az előirányzott támogatási összegekből 1.601.127,Ft, illetve 563.571,- Ft előlegként kifizetésre került, mellyel a támogatott támogatási
szerződés alapján 2020. március 31. napjáig köteles elszámolni,
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3. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges
valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére.

15.) Napirendi pont
A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási támogatás
elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: kérdés, észrevétel hiányában kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal,
jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
84/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási támogatás
elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási támogatás
elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Református Egyházközség részére
nyújtott vissza nem térítendő köztemető fenntartási önkormányzati támogatásként nyújtott
2.764.800,- Ft felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt
elfogadja.

16.) Napirendi pont
Velence Város Önkormányzata részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Bárányos József: megkérdezi, hogy a Nemzeti vágta előfutamára nyújtott támogatás
elszámolásához van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki támogatja a határozati javaslatot,
jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
28

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
85/2019. (V.13.) HATÁROZATA
Velence Város Önkormányzata részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a Velence Város Önkormányzata részére 2018. évben nyújtott támogatás
elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzata részére, a
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott
100.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és
pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja.

17.) Napirendi pont
A Tour de Hongrie rendezvény támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
Bárányos József: felkéri a jegyzőt, ismertesse az előterjesztést.
Fritz Gábor: ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést.
Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, kérdés, észrevétel hiányában, szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
86/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A „Tour de Hongrie” rendezvény támogatásáról
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a „Tour de Hongrie” rendezvény támogatásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak
szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. 300.000,- Ft-tal támogatja a 2019. június 11-16. között megrendezésre kerülő „Tour de
Hongrie” kerékpáros körverseny megszervezését a Bicske Város Önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 28. mellékletének 9.
sorában megjelölt polgármesteri keret terhére,
2. felhatalmazza a polgármestert Velence Város Önkormányzatával kötendő, a határozat
elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására és az
1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat
megtételére.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

18.) Napirendi pont
A 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról
Előterjesztő: polgármester
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: kérdés, észrevétel hiányában kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a
határozati javaslatot, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
87/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról szóló határozati javaslatot az alábbiak
szerint:

30

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából megrendezésére kerülő megemlékezésre 300.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2019.
évi költségvetés kiemelt állami, önkormányzati ünnepek kerete terhére.

19.) Napirendi pont
A 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele. Nincs, ezért kéri, aki
támogatja, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
88/2019. (V.13.) HATÁROZATA
A 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló
határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 3.
melléklet II.2. pont c) bekezdés alapján meghirdetett tárgyi pályázaton részt kíván
venni,
2. a pályázat keretében a Madách és a Tószeg utcák burkolatát kívánja felújítani, amely
felújítás becsült költsége 60 millió Ft,
3. a pályázathoz szükséges 30 millió Ft önerőt biztosítja Bicske Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 31. melléklet
19. pontjában megjelölt keret terhére,
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása, valamint a pályázatban
foglalt
célok
megvalósítása
érdekében
szükséges
jognyilatkozatokat,
kötelezettségvállalásokat megtegye.

20.) Bejelentések
31

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, bejelentése. Jelzi, hogy a
Botond tér 9. szám alatt lévő ingatlannál nagy a sövény, és a belátást akadályozza.
Ivanics Imréné: jelzi, hogy a közterületen lévő sövények máshol is akadályozzák a
közlekedést.
Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e még további bejelentés. Nincs, ezért megköszöni
mindenkinek a munkáját a bizottság zárt ülését 17.05 órakor bezárja.

K.m.f.

Bárányos József
Gazdálkodási Bizottság elnöke

Ivanics Imréné
a Gazdálkodási Bizottság részéről
jegyzőkönyv-hitelesítő
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