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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
soros, nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4. 
 
Az ülés időpontja: 2019. május 13-án 16 órakor 
 
Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 
Iványi Ferenc Tivadarné elnök 
Csonka István tag 
Dr. Bourgla Ossamah tag (1611 órakor megérkezett) 
Szabó Attila tag 
 
Az ülésen távollévő tag:  
Komlós Kolos tag 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Bajtekné dr. Halász Ildikó ügyintéző 
 
Iványi Ferenc Tivadarné köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel ha-
tározatképes. Komlós Kolos jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottsági ülésen. Jegyzőkönyv-
hitelesítésre felkéri Szabó Attilát. Megkéri, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével és a na-
pirendekkel egyetért jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 
70/2019. (V.13.) HATÁROZATA 

a 2019. május 13. napján megtartott soros, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 
megválasztásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
Szabó Attilát megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Iványi Ferenc Tivadarné a meghirdetett napirendek sorrendjére tesz javaslatot. Az 5.) napi-
rendi pont tárgyalását javasolja elsőként tárgyalni, tekintettel a meghívott vendégre. Szavazásra 
bocsátotta a napirend elfogadását a módosítással. 
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

71/2019. (V.13.) HATÁROZATA 
a 2019. május 13. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bi-
zottsága a 2019. május 13. napi soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 
NAPIRENDI JAVASLAT  
 
1.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendele-
tek módosításáról 
 (115. sz. előterjesztés) 
 előterjesztő: polgármester 
2.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 
 (112. sz előterjesztés) 
 előterjesztő: polgármester 
3.) Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 
 (73. sz. előterjesztés) 
 előterjesztő: polgármester 
4.) A 2018. évi zárszámadás megalkotásáról 
 (71. sz. előterjesztés) 
 előterjesztő: polgármester 
5.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 
 (113. sz. előterjesztés) 
 előterjesztő: polgármester 
6.) A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonat-
kozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a központi orvosi 
ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről 
 (29. sz. előterjesztés) 
 előterjesztő: polgármester 
7.) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységet lezáró 
beszámolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi végelszámolás 
nyitó leltárának elfogadásáról 
 (118. sz. előterjesztés) 
 előterjesztő: polgármester 
8.) A 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
 (120. sz. előterjesztés) 
 előterjesztő: polgármester 
9.) Bejelentések 
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1. Napirend 
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek 
módosításáról 
előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse a 
napirendi pont lényegét. 
 
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy a Könyves Kálmán utca körzetesítése szükséges, 
amely két rendelet módosítását érinti.  
 
Szabó Ágnes elmondja, hogy ez egy technikai átvezetés a NEAK szempontjából. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy személyes kapcsolatban ált Szabó Krisztinával és 
feltétlenül egyetért a javaslattal. Kérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdés, javaslat. Ha nincs, 
kéri szavazzanak. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

72/2019. (V.13.) HATÁROZATA 
 

a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
elfogadásra javasolja a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 5/2016. (II.26.) önkor-
mányzati rendelet-tervezet módosítását az alábbiak szerint:  
 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2019. (____) önkormányzati rendelete 

 
a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 

5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(tervezet) 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
5.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellá-
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tásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkö-
rében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Já-
rási Hivatal Népegészségügyi Osztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
1. § A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tör-
vény 5.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alap-
ellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jog-
körében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
4. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 Pálffy Károly Fritz Gábor 
 polgármester jegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Bicske, 2019.  
 
 Fritz Gábor 
 jegyző 
 
Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

73/2019. (V.13.) HATÁROZATA 
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a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
elfogadásra javasolja a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) önkormány-
zati rendelet módosítását az alábbiak szerint:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2019. (____) önkormányzati rendelete 

a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egész-
ségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésben biztosított vélemé-
nyezési jogkörében eljáró Nemzeti Népegészségügyi Központ - országos tisztifőorvos - és a 
Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
1. § A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX-
XXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésben biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Népegészségügyi Központ - országos tisztifőorvos - 
és a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya véleményé-
nek kikérésével a következőket rendeli el:” 
2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
3. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 

Pálffy Károly                                                        Fritz Gábor 
polgármester                           jegyző 

 
ZÁRADÉK: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Bicske, 2019.  
 Fritz Gábor 
   jegyző 
 
 
Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 
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2. napirendi pont 
Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 
előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse a 
napirendi pont lényegét. 
 
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy a javasolt előirányzat módosítás a képviselő-testület 
döntéseinek megfelelően a normatív állami támogatás és az előirányzatok közötti átcsoportosí-
tást tartalmazza. Az előirányzatok főösszegét 6 480 eFt-al növelték mind a kiadási, mind a be-
vételi oldalon. A rendelet tervezet a jogszabályi előírások szerint készült el. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdés, javaslat. Ha nincs, kéri 
szavazzanak. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 
74/2019. (V.13.) HATÁROZATA 

 
Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 
14.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint:  
 
 
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 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  5 908 406 ezer forintban 
2. bevételi főösszegét  5 908 406 ezer forintban 
állapítja meg. 
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(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 4 012 229   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 4 012 229 

 
  ezer forintban 

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

a) kiadási főösszegét 443 247   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 443 247 

 
  ezer forintban 

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

a) kiadási főösszegét 116 528   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 116 528   ezer forintban 

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

a) kiadási főösszegét 88 160   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 88 160   ezer forintban 

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

a) kiadási főösszegét 173 937   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 173 937   ezer forintban 

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

a) kiadási főösszegét 120 210   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 120 210   ezer forintban 

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

a) kiadási főösszegét 37 152   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 37 152   ezer forintban 

állapítja meg. 
(8) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági  Szervezet 2018. évi 
költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 268 485   ezer forintban 
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b) bevételi főösszegét 268 485   ezer forintban 
állapítja meg. 

 
(9) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 211 095   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 211 095   ezer forintban 

 
 
 
 

állapítja meg. 
(10) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 
Kapcsolat Központ 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 316 180   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 316 180   ezer forintban 

 
 
 
 

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

a) kiadási főösszegét 121 183   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 121 183   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. 
 
 
 Pálffy Károly Fritz Gábor 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Bicske, 2019. ……………… 
 Fritz Gábor 
 jegyző 
 
Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3. napirendi pont 
Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 
előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse az elő-
terjesztést. 
 
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 110.§ (2) bekezdés alapján a 2018. évi zárszámadással együtt szüksé-
ges elkészíteni a vagyonkimutatást az önkormányzat vagyonállapotáról, amelyet a mellékelt 
táblázattal terjesztenek a képviselő-testület elé. 
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Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdés, javaslat. Ha nincs, kéri 
szavazzanak. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 
73/2019. (V.13.) HATÁROZATA 

 
védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
elfogadásra javasolja a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) önkormány-
zati rendelet módosításáról az alábbiak szerint:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2019. (____) önkormányzati rendelete 

 
védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(tervezet) 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egész-
ségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésben biztosított vélemé-
nyezési jogkörében eljáró Nemzeti Népegészségügyi Központ - országos tisztifőorvos - és a 
Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
1. § A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX-
XXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésben biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Népegészségügyi Központ - országos tisztifőorvos - 
és a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya véleményé-
nek kikérésével a következőket rendeli el:” 
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2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
3. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 

Pálffy Károly                                                        Fritz Gábor 
polgármester                           jegyző 

 
 
ZÁRADÉK: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Bicske, 2019.  
 
 Fritz Gábor 
   jegyző 
 
 
Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 
 
4. napirendi pont 
A 2018. évi zárszámadás megalkotásáról 
előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse az elő-
terjesztést. 
 
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alap-
ján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel 
összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfe-
lelően záró számadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról 
el kell számolni. Az előterjesztés ezt tartalmazza. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdés, javaslat. Ha nincs, kéri 
szavazzanak. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

76/2019. (V.13.) HATÁROZATA 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 

…/2019. (….) önkormányzati rendelete 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
2018. évi zárszámadásáról szóló …/2019. (….) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint:  
 
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 2 271 829   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 5 550 404 

 
  ezer forintban 

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

a) kiadási főösszegét 153 728   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 153 728   ezer forintban 

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 30 503   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 30 503   ezer forintban 

állapítja meg. 
 

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

 
a) kiadási főösszegét 228 366   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 253 478   ezer forintban 
    

állapítja meg. 
 
(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 107 664    ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 127 852    ezer forintban 

 
 
 
 

állapítja meg. 
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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. 
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. 
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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. 
 

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 Fritz Gábor 
 polgármester jegyző 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Bicske, 2019.  
 
 Fritz Gábor 
   jegyző 
 
Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
5. napirendi pont 
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 
előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse az elő-
terjesztést. 
 
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy a javasolt előirányzat módosítás a képviselő-testület 
döntéseinek megfelelően Európai Parlament tagjainak választására NVI által biztosított pénz-
ügyi fedezetet és az előirányzatok közötti átcsoportosítást tartalmazza. Az előirányzatok főösz-
szegét 3 030 eFt-al növekedik mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.  
 
Dr. Bourgla Ossamah  1611 órakor megérkezett. Jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdés, javaslat. Ha nincs, kéri 
szavazzanak. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határo-
zatot hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

77/2019. (V.13.) HATÁROZATA 
 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 
15.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint:  
 
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  5 626 880 ezer forintban 
4. bevételi főösszegét  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 3 495 697   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 3 495 697 

 
  ezer forintban 

állapítja meg. 
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 514 933   ezer forintban 
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b) bevételi főösszegét 514 933 
 

  ezer forintban 
állapítja meg. 

(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2019. 
évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 128 055   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 128 055   ezer forintban 

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

a) kiadási főösszegét 92 712   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 92 712   ezer forintban 

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

a) kiadási főösszegét 176 634   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 176 634   ezer forintban 

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

a) kiadási főösszegét 112 779   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 112 779   ezer forintban 

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

a) kiadási főösszegét 34 647   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 34 647   ezer forintban 

állapítja meg. 
(8) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági  Szervezet 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 375 331   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 375 331   ezer forintban 

állapítja meg. 
 

(9) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2019. évi költségvetésének 
a) kiadási főösszegét 216 140   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 216 140   ezer forintban 

 
 
 
 

állapítja meg. 
 
(10) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 
Központ 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 307 285   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 307 285   ezer forintban 

 
 
 
 

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

a) kiadási főösszegét 172 667   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 172 667   ezer forintban 

 
 
 
 

állapítja meg.” 
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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 Fritz Gábor 
 polgármester jegyző 
 
 
Z Á R A D É K : 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Bicske, 2019. ……………… 
 Fritz Gábor 
 jegyző 
 
Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 
 
6. napirendi pont 
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonat-
kozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a központi orvosi 
ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről 
előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse az elő-
terjesztést. 
 
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel a szerződés 
2019. augusztus 25. napjával lejár, a közbeszerzési eljárás megindítására és lebonyolítására az 
érintett önkormányzatoknak szükséges megállapodást kötni arra vonatkozóan, hogy Bicske Vá-
ros Önkormányzatát bízzák meg a beszerzési feladatok ellátásával. Előterjesztés 3. számú mel-
léklete az együttműködési megállapodás. A megállapodás alapján nevezett települések megál-
lapodnak abban, hogy Bicske Város Önkormányzata a közbeszerzési ajánlati felhívást és a köz-
beszerzési dokumentációt előkészíti és azt az együttműködési megállapodással együtt megküldi 
az érintett önkormányzatok részére. A megállapodás aláírásával az önkormányzatok egyben a 
közbeszerzési ajánlati felhívást is jóváhagyják, az abban foglaltakkal kapcsolatban kifogást 
nem támasztanak. 
 
Dr. Bourgla Ossamah kérdezi, hogy a képviselő-testület mikor szavazott erről. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy a résztvevő önkormányzatok testületei külön-külön 
döntöttek már korábban.  
 
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy a Bicske képviselő-testületi döntést követően kerül 
kiírásra a közbeszerzés. Két határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés. Egyik a települések 
együttműködési megállapodása, másik a központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos 
feladat-ellátási szerződés. 
 
Dr. Bourgla Ossamah hozzászólásában aggályairól beszél, amely szerint egy orvos és egy 
mentőtiszt szakmailag nem helyes, javaslata, hogy ebben a formában ne fogadja el a bizottság 
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a közbeszerzési kiírást. Elmondja, hogy korábban jelezte a képviselő-testület felé, hogy az or-
vosi ügyelet legyen 24 órás. Továbbra sem lát változást ez ügyben. Kérdése, hogy mi az oka, 
hogy csökkentették az orvosi létszámot. Elmondja, hogy mentőtiszt nem láthat el orvosi felada-
tokat. Javaslata, hogy folytassanak további egyeztető tárgyalásokat, hogy két orvossal kerüljön 
ellátásra az orvosi ügyelet. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné hozzászólásában elmondja, hogy ha két orvossal látjuk el, mert ez 
Bicske kérése, akkor azt a fedezetet Bicske településnek kell állnia. Javaslat lehet, hogy gon-
dolja újra a testület a kiírást. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné felteszi szavazásra Dr. Bourgla Ossamah  javaslatát, amely a köz-
ponti orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátás újra tárgyalása. Kéri aki egyet 
ért a javaslattal, jelezze. 
 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

78/2019. (V.13.) HATÁROZATA 
 

a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos  
közbeszerzési eljárásról 

 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága  
úgy dönt, hogy további tárgyalásokat kezdeményez a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás mű-
ködtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről. 
 
Határidő: 2019. május 13. 
Felelős: bizottság elnöke 
 
Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy ki ért egyet az együttműködési megállapodásról szóló 
határozati javaslattal. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
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79/2019. (V.13.) HATÁROZATA 
 

a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonat-
kozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
elfogadásra javasolja a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefoly-
tatására vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról a határozati javasla-
tot az alábbiak szerint:  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet szolgáltatás közbeszerzési eljárás lefolyta-
tására vonatkozó együttműködési megállapodást és közbeszerzési ajánlati felhívást a 
teljes közbeszerzési dokumentációval együtt a melléklet szerinti tartalommal jóvá-
hagyja, 

2. felhatalmazza a polgármestert a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési el-
járásának lefolytatásához szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás 
– különösen az együttműködési megállapodás és az ajánlati felhívás – aláírására. 

 
Határidő: 2019. május 15. 
Felelős: polgármester 
 
Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy ki ért egyet a központi orvosi ügyelet működtetésről 
szóló határozati javaslattal. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

80/2019. (V.13.) HATÁROZATA 
 

a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos  
feladatellátási szerződésről 

 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
azzal a módosítással javasolja elfogadásra a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetésé-
vel kapcsolatos feladatellátási szerződést, amennyiben az ajánlati felhívásban az ügyelet ellá-
tása során minden esetben az 1 fő orvos, 1 fő mentőtiszt helyett 2 fő orvos biztosítása lesz a 
szolgáltató feladata. 
 
Határidő: 2019. május 13. 
Felelős: bizottság elnöke 
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7. napirendi pont 
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységet lezáró be-
számolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi végelszámolás nyitó 
leltárának elfogadásáról 
előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse az elő-
terjesztést. 
 
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy a Kft. tulajdonosai korábban döntöttek az 
egyszerűsített végelszámolásról. Az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontjának 2019. 
május 1. napját jelölték ki. Készült egy tevékenységét lezáró beszámoló. A cégnyilvánosságról, 
a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján a legfőbb 
szervnek határozatban kell rendelkeznie a végelszámoló díjazásáról. Az egyszerűsített 
végelszámolás esetén a végelszámolót terhelő feladatokat a cég korábbi ügyvezetője látja el.  
 
Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy van-e hozzászólás észrevétel. Kéri, hogy aki egyet ért 
a határozati javaslatot jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

81/2019. (V.13.) HATÁROZATA 
 

A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységet lezáró be-
számolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi végelszámolás nyitó 

leltárának elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevé-
kenységet lezáró beszámolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi vég-
elszámolás nyitó leltárának elfogadásáról a határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szol-
gáltató 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 ösz-

szegben állapítja meg. 
 
Határidő: 2019. május 30. 
Felelős: polgármester 
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8. napirendi pont 
A 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
előterjesztő: polgármester 
 
Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse az elő-
terjesztést. 
 
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.2. pont c) bekezdés alapján az önkormányzatok az 
idei évben is pályázhatnak fejlesztési támogatásra. A korábbi években ilyen pályázat keretében 
valósult meg a Kézai utca és a Petőfi tér burkolat felújítása, valamint a Thököly utca.  A meg-
nyitott pályázatban ismét lehetőség nyílt a pályázat beadására a Madách és a Tószeg utcák fel-
újítására. A pályázatban maximálisan igényelhető összeg 30 millió Ft támogatás, az önkor-
mányzat adóerőképessége alapján ehhez maximálisan 30 millió Ft önerőt kell biztosítani. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy van-e hozzászólás észrevétel. Kéri, hogy aki egyet ért 
a határozati javaslatot jelezze. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

82/2019. (V.13.) HATÁROZATA 
 

a 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
elfogadásra javasolja a 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 3. mel-
léklet 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 fog-
lalt célok megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalá-
sokat megtegye. 

 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: polgármester 



 

22 

 
 
9. Bejelentések 
 
Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e bejelentésük. 
 
Csonka István bejelentésében a József Attila utcában található magánterület rendezetlenségét 
említi meg. 
 
Iványi Ferenc Tivadarné miután további bejelentés, kérdés és észrevétel nem hangzott el, 
megköszöni a közös munkát és az ülést 16 óra 40 perckor bezárja.  
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

Iványi Ferenc Tivadarné  Szabó Attila 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
 elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


