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EGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendes, nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2019. december 9. (hétfő) 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Csonka István bizottsági tag 

Döme Lászlóné  bizottsági tag 

Ivanics Imréné  bizottsági tag 

 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag  

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit  aljegyző 

Molnár Enikő  Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika  Szervezési Iroda vezetője 

Bajtekné dr. Halász Ildikó  ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

 

 

Bárányos József: Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, megnyitja a 

szabályszerűen összehívott Gazdálkodási Bizottság rendes, nyilvános ülését. Tájékoztatja a 

bizottság tagjait, hogy dr. Borugla Ossamah jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottsági 

ülésen. Ezt követően felkéri Döme Lászlónét 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 

151/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

 

a 2019. december 9. napi, rendes, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme 

Lászlónét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Bárányos József elnök kéri, hogy aki a kiküldött napirenddel 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 

152/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

a 2019. december 9. napi, rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2019. december 9. napi rendes, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről  

(254. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról- 

(263. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Rendelet megalkotása a köztisztviselői illetményalapról 

(275. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

(262. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről 

(289. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

(280. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

(283. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Bicske Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

(282. sz. előterjesztés) 
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Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott 2019. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatás elszámolásáról 

(259. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

(252. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) „Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-

1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési 

eljárás eredményéről 

(285. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) Bejelentések 

 

  

1.) Napirendi pont 

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást az előterjesztésről. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Csonka István: elmondja, hogy ennek a döntésnek a földtulajdonosok fognak örülni. 

 

Ivanics Imréné: kérdezi, hogy maga a feladat megmarad-e. 

 

Fritz Gábor: igennel válaszol. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki támogatja 

a határozati javaslatot, 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 

 

153/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet-tervezetet az alábbiak 

szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

 

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdésben, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. § Bicske Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) mezei őrszolgálatot létesít 

és működtet. 

 

2. § (1)A mezőőri járulék mértéke: 0 Ft. 

(2) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az önkormányzat saját 

költségvetéséből és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból fedezi. 

 

3. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat 

létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete. 

 

  

Bálint Istvánné      Fritz Gábor 

   polgármester          jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. …………………. 

         Fritz Gábor 

           jegyző 

 

 

2.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztésről adjon tájékoztatást. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki egyetért, 

jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
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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 

154/2019. (XII.9.) 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 

(tervezet) 

 

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 

rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2019. évi költségvetésének  

 

1. kiadási főösszegét  5 911 604 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  5 911 604 ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

1. Költségvetési bevételek összege:   2 432 897 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   5 903 586 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:       3 470 689 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege   3 478 707 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                     8 018 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                 3 478 707 ezer forint 

7. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 3 753 124   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 753 124 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 519 390   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 519 390 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 129 636   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 129 636   ezer forintban 

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 

utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 92 750   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 92 750   ezer forintban 

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 176 671   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 176 671   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 113 068   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 113 068   ezer forintban 

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 35 950   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 35 950   ezer forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 

2019. évi költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 375 346   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 375 346   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 216 140   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 216 140   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 323 194   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 323 194   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 176 335   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 176 335   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

 

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. 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

A rendelet-tervezet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3.) Napirendi pont 

Rendelet megalkotása a köztisztviselői illetményalapról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: Elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a rendelet-tervezet 50.000,-Ft 

illetményalapra tesz javaslatot. Kéri, hogy támogassa a bizottság az előterjesztést. 

 

Bárányos József: a betöltetlen állásokkal kapcsolatban kérdez, hogy van-e és jelentkeznek-e 

az álláshelyekre? 

 

Fritz Gábor: válaszában elmondja, hogy vannak betöltetlen álláshelyek a hivatalban, de nem 

nagy számban jelentkeznek rá. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki 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 

155/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

a köztisztviselői illetményalapról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (……) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselői illetményalapról 

(tervezet) 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § E rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és 

ügykezelőkre terjed ki. 

2. § Az illetményalap összege 50.000,- Ft. 

3. § Ez a rendelet 2020. január 1. napjától lép hatályba. 

4. § Hatályát veszti Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselői 

illetményalapról szóló 7/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelete. 
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     Bálint Istvánné     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019._____ 

                                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                        jegyző                     

 

4.) Napirendi pont 

A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy minden évben rendeletben kell megállapítania a képviselő-

testületnek a középiskolai végzettségűek és a felsőfokú végzettségűek 20 %-os, illetve 30 %-os 

illetménykiegészítését. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki 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 

156/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (…..) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről  

(tervezet) 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § (1) A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselők alapilletményük 30%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

(2) A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott középiskolai végzettségű 

köztisztviselők alapilletményük 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 20/2018. (XII.12.) 

önkormányzati rendelet. 

 

        Bálint Istvánné     Fritz Gábor 

      polgármester         jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                  jegyző                                   

  

5.) Napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről 

Előterjesztő: jegyző 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Bárányos József: megkérdezi van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki támogatja, 

jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

157/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról szóló 2019. évre vonatkozó 

beszámolót elfogadja. 
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6.) Napirendi pont 

A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, elmondja, hogy a helyi adókról szóló 

17/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálták és a rendeletben foglalt 

adómértékeken 2020. évben nem javasolják változtatni. 

 

Bárányos József: megkérdezi van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki támogatja, 

jelezze. 

 

 A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

158/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a helyi adókról szóló 17/2015. X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, 

2. a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletben foglalt 

adómértékeken 2020. évben nem változtat. 

 

 

7.) Napirendi pont 

Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Bárányos József: kérdezi, hogy miért alacsonyak a bérleti díjak bevételei? 

 

Molnár Enikő pénzügyi irodavezető: válaszában elmondja, hogy több szerződés megszűnt, 

bizonyos szerződések átkerültek az uszodához, de vannak olyan bérleti díjak, amelyeket nem 

fizettek meg. 
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Ivanics Imréné: hozzászólásában elmondja, hogy sok autót parkoltatnak a közterületen, 

mellyel korlátozzák, akadályozzák a közlekedést. Ezzel a problémával is kellene kezdenie 

valamint az önkormányzatnak. 

 

Fritz Gábor: válaszként elmondja, hogy a képviselő-testület a közterületeken bevezetheti a 

parkolási díjat. 

 

További informális beszélgetés arról, hogy a közterületeken autókat, mezőgazdasági gépeket, 

építő anyagokat tárolnak az emberek. 

 

Bárányos József: megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Nem volt, elmondja, hogy négy 

határozati javaslat szerepel az előterjesztésben ezért, külön-külön szükséges ezekről szavazni. 

A határozati javaslatokat egyenként teszi fel szavazásra.  

Kéri, aki támogatja az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot, 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 

159/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott lakásbérleti 

díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2020. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 

30.) önkormányzati rendelet szerint megállapított egységárakat és feltételeket. 

 

 

Bárányos József: kéri, aki támogatja az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak 

felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot, 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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

160/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálata szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott helyiségbérleti 

díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2020. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról 

szóló 45/2013. (II. 28.) képviselő-testületi határozat mellékletében megállapított 

egységárakat és feltételeket. 
 

Bárányos József: kéri, aki támogatja az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati 

díjak felülvizsgálata szóló határozati javaslatot, 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 

161/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálata szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott közterület-

használati díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2020. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében megállapított egységárakat. 
 
 

Bárányos József: kéri, aki támogatja az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági 

földbérleti díjak felülvizsgálata szóló határozati javaslatot, 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 

162/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálata 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott mezőgazdasági 

földbérleti díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2020. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a mezőgazdasági földbérleti díj megállapításáról szóló 488/2014. (X. 

10) képviselő-testületi határozat szerinti 1500,-Ft/AK árat.  

 
 

8.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Bárányos József: megkérdezi van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki támogatja, 

jelezze. 

 

 A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

163/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 
 

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Bicske Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2020. évi belső 

ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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9.) Napirendi pont 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott 2019. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatás elszámolásáról 

előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: Az önkormányzati tűzoltóság határidőre benyújtotta a beszámolóját, amelyet a 

pénzügyi iroda rendben talált. 

 

Bárányos József: elmondja, hogy amennyiben a képviselőt-testület elfogadja az új SzMSz-t, 

akkor a bizottság átruházott hatáskörébe fog kerülni a támogatások elszámolása. Kérdezi van-

e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki támogatja, jelezze. 

 

 A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

164/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott 2019. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott 2019. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére 

nyújtott 5.408.262,- Ft vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 

10.) Napirendi pont 

A Kisebbségért Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: az önkormányzati rendelet alapján nyújtott 200.000,-Ft vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót az alapítvány 

határidőre benyújtotta és a pénzügyi iroda azt rendben találta. 

 

 

Bárányos József: kérdezi van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
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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 

165/2019. (XII.9.) 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 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 200.000,-Ft vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

 

11.) Napirendi pont 

„Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-

FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás során eljárásrendi hiba történt, amelynek 

során az előzetes (ex-ante) vizsgálat helyett utólagos vizsgálat lefolytatására került sor az 

akkreditált közbeszerzési cég részéről. 

 

Bárányos József: kérdezi, hogy ha a közbeszerzési cég hibázott, vállalják a költségeket. 

 

Fritz Gábor: igennel válaszol. 

 

Bárányos József: kérdezi van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

166/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 
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„Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-

15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra  

javasolja a „Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-

1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

eredményéről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú 

pályázat – A helyi gazdaságfejlesztés – Bicske Város Piac – kapcsán a kivitelezési munkákra a 

„Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-FE1-

2016-00007 azonosítószámú projektben” tárgyában megindított közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 

 

1. a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) nem támogató 

tanúsítványa miatt a pályázat által biztosított keretösszeg felhasználására nem lenne 

mód, ezért a Kbt. 75. § (2) f) pontra hivatkozva a közbeszerzési eljárást 

eredménytelenné nyilvánítja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú 

projekt tekintetében az új közbeszerzési eljárást indítsa meg, 

3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti eljárásban valamennyi jognyilatkozat és 

kötelezettségvállalás megtételére. 
 

12.) Napirendi pont 

Bejelentések 

 

Csonka István: a hétvégén megtartott adventi forgatag ünnepséggel kapcsolatban elismerését 

fejezte ki a szervezőknek. 

 

Bárányos József: észrevételeként elmondja, hogy hiába jelenti be az átereszek, az árkok 

tisztítását, az nem kerül elvégzésre. 

 

Bárányos József: miután további bejelentés nem volt, az ülést 8.45 órakor bezárja. 

 

 

  

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Bárányos József Döme Lászlóné 

Gazdálkodási Bizottság a Gazdálkodási Bizottság részéről 

elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


