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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2021. október 13. (szerda) 10.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Csonka István bizottsági tag 

Döme Lászlóné  bizottsági tag 

Ivanics Imréné  bizottsági tag 

Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag (késve érkezett) 

 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Druzsin László Műszaki Irodavezető 

Schulman Izabella ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

  

 

 

Bárányos József köszönti a tagokat, megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. 

Jegyzőkönyv-hitelesítésre Csonka Istvánt javasolja. Kéri, aki egyet ért vele, az 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 

24/2021. (X.13.) HATÁROZATA 

 

a 2021. október 13. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés  

jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Csonka Istvánt 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Bárányos József kérdezi Aljegyző asszonyt, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van e 

kiegészítése vagy változás. 

 

Vandlikné Lengyel Edit nincs. 

 

Bárányos József akkor tehát öt napirendi pont van, ebből kettő az új autópálya építést érinti. 

Kéri, aki a napirendet elfogadja az 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 

25/2021. (X.13.) HATÁROZATA 

 

a 2021. október 13. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2021. október 13. napi rendkívüli, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja 

el: 

 

 

1. Az M1 autópálya (102. j. főút) – Esztergom közúti kapcsolat fejlesztéséhez 

szükséges területbiztosításról  

(31. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Az M1 autópálya 2x3 sávra szélesítéséhez szükséges területbiztosításról 

(30. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Bicskei Művelődési Közalapítvány 2019. és 2020. évben nyújtott támogatásainak 

elszámolásáról  

(23. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A „MEDI-AT” Szolgáltató Bt. részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

(17. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 
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5. Az ADORANS Egészségügyi Szolgáltató Bt. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

(32. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Határidő: 2021. október 13. 

Felelős: elnök 

 

 

1. Napirendi pont: Az M1 autópálya (102. j. főút) – Esztergom közúti kapcsolat 

fejlesztéséhez szükséges területbiztosításról  

(31. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József kéri Aljegyző asszonyt röviden ismertesse az előterjesztést. 

 

Vandlikné Lengyel Edit köszöni a szót. Az Esztergom- M1 autópálya közötti közút kapcsolat 

fejlesztéshez szükséges az előterjesztésben szereplő csekély 32 m2 nagyságú önkormányzati 

tulajdonú területet átadni. A fejlesztés megvalósítása érdekében azt javasolja az 

előterjesztésben Polgármester asszony, hogy az ingatlan részt térítésmentesen adjuk a Magyar 

Állam tulajdonába. Ez az összeg, amit kérhetnének kvázi 15e forint. 

 

10.00 Dr. Bourgla Ossamah megérkezik 

 

Bárányos József megállapítja, hogy a bizottság kiegészült 5 főre. Elnézést kér, mivel azt hitte, 

hogy már meghaladták a 10 órát, de még nem ezért megkéri Aljegyző asszonyt, hogy az 1-es 

számú napirendet ismertesse újból. Tájékoztatja képviselő urat, hogy 5 előterjesztés van a 

bizottság elfogadta a napirendet változtatás nélkül, valamint Csonka István lesz a jegyzőkönyv- 

hitelesítő. 

 

Dr. Bourgla Ossamah köszöni szépen. 

 

Vandlikné Lengyel Edit ismerteti a fentebb elhangzottakat.  

 

Bárányos József kérdezi, hogy ez a terület forgalomképes vagy forgalomképtelen. 

 

Vandlikné Lengyel Edit forgalomképtelen. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van e valakinek kérdése. Nincs. Aki támogatja az előterjesztést, 

hogy térítésmentes átadás jogcímen adják át a területet az most jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

26/2021. (X.13.) HATÁROZATA 

 

Az M1 autópálya (102. j. főút) – Esztergom közúti kapcsolat fejlesztéséhez szükséges 

területbiztosítás 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az M1 autópálya (102. j. főút) – Esztergom közúti kapcsolat fejlesztéséhez szükséges 

területbiztosításról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) az M1 autópálya (102. j. főút) – Esztergom közötti közúti fejlesztés megvalósítása 

érdekében a Magyar Állam részére térítésmentes átadás jogcímén átadja a tulajdonában 

lévő   

 

a) bicskei 0136/17 hrsz-ú, 5233 m2 területű, út megnevezésű ingatlanból a 

ConstReal Mérnöki Iroda Kft által C280/2017 munkaszámon készített, az 

illetékes földhivatal által 640178-2021 számon záradékolt kisajátítási változási 

vázrajz és terület kimutatás szerinti 0136/49 hrsz (31 m2) földrészletet. 

 

2) felhatalmazza a polgármestert a vagyonátruházáshoz szükséges jognyilatkozatok 

megtételére, az okiratok aláírására. 

 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

2. Napirendi pont: Az M1 autópálya 2x3 sávra szélesítéséhez szükséges 

területbiztosításról 

(30. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József megkéri Aljegyző asszonyt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést. 

 

Vandlikné Lengyel Edit a Magyar Állam megbízásával a NIF Zrt. tervezi az M1 autópálya 

2x3 sávra bővítése Budapest– Tatabánya-Újváros csomópont között. Elkészültek a tervek, 

Bicske is érintett a fejlesztésben, amit a kolléga az előterjesztésben található táblázatban 

részletez ingatlanonként. Itt más a helyzet, vannak kisebb és nagyobb ingatlanok. Az 

önkormányzat a szükséges ingatlanokat kisajátítás keretében kívánja kártalanítási összegek 

elfogadásával értékesíteni. Itt 28 millió forint bevételre számíthat az önkormányzat.  

 

Bárányos József tehát egy része forgalomképtelen vagyontárgy a másik része pedig 

szántóknak, erdőknek a része. A határozati javaslat szerint a forgalomképtelent csak kártérítési 

összeg fejében adjuk át. Kérdezi, hogy van e kérdés ezzel kapcsolatban. 

 

Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy ez azért egy hosszabb folyamat, remélhetőleg jövő 

tavasz környékén lesz ebből valami. 
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Bárányos József tehát a következő költségvetési évben fog ez vélhetően realizálódni, mire 

minden fajta adminisztrációs ügy lemegy. Kérdezi, hogy van e kérdés.  

 

Csonka István észrevételként elmondja, hogy szerinte ez teljesen jó, hogy megvalósul végre, 

hogy történik egy ilyen lehetőség. 

 

Bárányos József köszöni, úgy látja nincs kérdés, ezért aki támogatja az előterjesztést azt kéri 

jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

27/2021. (X.13.) HATÁROZATA 

 

Az M1 autópálya 2x3 sávra szélesítéséhez szükséges területbiztosítás 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az M1 autópálya 2x3 sávra szélesítéséhez szükséges területbiztosításról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) az M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya-Újváros csomópont 

között megvalósítása érdekében a Magyar Állam részére kisajátítási eljárás lefolytatás 

eredményeként átadja a tulajdonában lévő alábbi (rész)ingatlanokat a NIF Zrt. által 

megbízott igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői jelentésben foglalt kártalanítási 

összegek elfogadásával. 

 

Hrsz 

Megnevez

és 

Terület 

(m2) 

Kisajátított 

terület 

(m2) Vételár/Kártalanítás 

Forgalo

mképess

ég Megjegyzés 

0171/26 kerékpárút          5 635         419          203 634 

forgalom

képtelen  

0148 

saját 

használatú 

út          4 009         161            78 246 

forgalom

képtelen  

0144 szántó        45 427      1 029          462 844 

forgalom

képes haszonbérlet 
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0227 

saját 

használatú 

út          5 090           64            27 936 

forgalom

képtelen  

0221/14 

helyi 

közút          3 997      3 997       1 942 542 

forgalom

képtelen  

0179/1 közút          7 251      7 251       3 523 986 

forgalom

képtelen  

0188 közút             667         538          248 556 

forgalom

képtelen  

0209/3 szántó          3 420           66            47 184 

forgalom

képtelen kerékpárút 

0146 szántó        97 448    11 471       7 214 662 

forgalom

képes haszonbérlet 

0221/12 

saját 

használatú 

út          1 346           62            28 427 

forgalom

képtelen  

5701/2 közút          1 981           57          123 576 

forgalom

képtelen  

5611 

fásított 

terület, 

kert          2 228           16            42 384 

fogalomk

épes  

0232 

saját 

használatú 

út        14 771         281          143 732 

forgalom

képtelen  

0177 

saját 

használatú 

út          7 941      4 654       2 727 062 

forgalom

képtelen  

0143 

fásított 

terület          4 713         104            43 492 

forgalom

képes  

0235 

saját 

használatú 

út          3 725           50            25 540 

forgalom

képtelen  

0183 

erdő. 

legelő. 

szántó      113 608    24 717       9 929 960 

forgalom

képes  

0319 

saját 

használatú 

út             989         989          431 699 

forgalom

képtelen  

5711/1 kert 666 70 153 720 

forgalom

képes  

5702/3 közút 3978 3978 11 623 716 

forgalom

képtelen  

5715/2 kert 118 12 35 412 

forgalom

képes  

5709/1 kert 1583 86 201 842 

forgalom

képes  
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5715/1 kert 104 22 48 312 

forgalom

képes  

5701/4 közút 4894 192 561 024 

forgalom

képtelen  

5703/3 közút 8160 32 93 504 

forgalom

képtelen  

 

 

2) felhatalmazza a polgármestert a vagyonátruházáshoz és a kisajátítási eljárás során 

szükséges jognyilatkozatok megtételére, az okiratok aláírására. 

 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: Bicskei Művelődési Közalapítvány 2019. és 2020. évben nyújtott 

támogatásainak elszámolásáról  

(23. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy azért két év 

elszámolásáról döntenek, mert engedélyezték, hogy a fel nem használt összeget az egyik évről 

a másikra átvigyék. 

 

Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy erről átruházott hatáskörben kell dönteni, valamint a 

következő előterjesztések esetében is. Ezekről a testület nem fog dönteni. A Pénzügyi Iroda 

megvizsgálta a beszámolót, mindent rendben találtak 2019-ben és 2020-ban is. Az 

közalapítvány elnöke azzal a kéréssel fordult feléjük, hogy engedélyezze a bizottság, hogy a 

még fel nem használt támogatási összeggel még ez év december 31-ig el tudjanak számolni. 

Erről szól a határozati javaslat. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van e kérdés. Nincs. Aki támogatja kéri jelezzen.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

28/2021. (X.13.) HATÁROZATA 

 

Bicskei Művelődési Közalapítvány 2019. és 2020. évben nyújtott támogatásainak 

elszámolásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

 

1. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére, a 2019. évi támogatásból fennmaradó 

3.940.167,- Ft összegű önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja, 

 

2. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére, a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 

alapján a 2020. évi működés támogatása céljából nyújtott vissza nem térítendő 

8.000.000,- Ft összegű önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja, 

 

3. a Bicskei Művelődési Közalapítvány kérelmének helyt ad és hozzájárul a működésre fel 

nem használt 1.192.230,- Ft-os támogatási összeg 2021. december 31-ig történő 

felhasználáshoz és a támogatási szerződés módosításához. 

 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős:  elnök 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4. Napirendi pont: A „MEDI-AT” Szolgáltató Bt. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról  

(17. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József kéri Aljegyző asszonyt röviden ismertesse az előterjesztést. 

 

Vandlikné Lengyel Edit a korona vírus járvány elleni védekezés miatt kaptak 200e forint 

vissza nem térítendő támogatást. A Pénzügyi Iroda a beadott elszámolást megvizsgálta és 

rendben találta. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. Nincs, akkor aki 

támogatja az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

29/2021. (X.13.) HATÁROZATA 

 

a „MEDI-AT” Szolgáltató Bt. részére nyújtott támogatás elszámolásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019. (XII. 11.) önkormányzati 

rendelete 70. § (2) a) pontja alapján a Gazdálkodási Bizottság átruházott hatáskörében dönt a 

támogatások elszámolásának elfogadásáról. 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a „MEDI-AT” 

Szolgáltató Bt. részére, a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 200.000,- Ft 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: elnök 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. Napirendi pont: Az ADORANS Egészségügyi Szolgáltató Bt. részére nyújtott 

támogatás elszámolásáról 

(32. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József megállapítja, hogy ugyan arról van szó, mint az előző elszámolásnál, csak itt 

más volt a felhasználás. Kérdezi, hogy van e kérdés az elszámolással kapcsolatban. Nincs. Aki 

egyet ért kéri jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

30/2021. (X.13.) HATÁROZATA 

 

az ADORANS Egészségügyi Szolgáltató Bt. részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága - átruházott 

hatáskörben - az ADORANS Egészségügyi Szolgáltató Bt. részére, a 3/2020. (II.13.) 

önkormányzati rendelet alapján nyújtott 200.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: elnök 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Bárányos József köszöni szépen. A napirendi pontok végére értek nagyon szépen köszöni 

mindenkinek a megjelenést az ülést 10:10-kor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Bárányos József Csonka István 

Gazdálkodási Bizottság a Gazdálkodási Bizottság részéről 

elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


