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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2015. március 16.  14.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Ádámné Bacsó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Horváth Zsanett ügyintéző 

Sipos Ildikó ügyintéző 

Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgató 

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-

hitelesítőre Ivanics Imréné személyében. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő 

személyét támogatja, jelezze.  

 

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

 

43/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének elfogadása 

 

A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal Ivanics Imréné bizottsági tag 

személyét megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a napirenddel kapcsolatos 

kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a napirendet 

változatlan tárgyalási sorrendben támogatja, jelezze.  

 

A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.  

 

 

44/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
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Tárgy:  napirend elfogadása 

 

A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal elfogadja az alábbi napirendet: 

 

1. Bicske Város Önkormányzata és intézményei közötti munkamegosztási megállapodás 

jóváhagyása 

2. Bicske Város Önkormányzata intézményeinek alapító okiratainak módosításáról 

3. Bicske Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

4. Beszámoló a Bicskei Torna Club 2014. évi támogatásának felhasználásáról  

5. Önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 

megállapítása 

6. A Bicskei Rendőrkapitányság személyi állományába tartozók által bérelt 

önkormányzati lakásokkal összefüggő kérdésekről  

7. Tűzifa beszerzésére közbeszerzési eljárás megindításáról  

8. A Gazdálkodási Bizottság 2015. évi munkatervéről 

9. Bicske Város Önkormányzata 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről  

10. A Saubermacher-Bicske Kft. üzletrészének megvásárlásával összefüggő kérdésekről  

11. A 2015. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  

12. A 2015. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

13. Bejelentések 

 

 

1. Napirend 

Bicske Város Önkormányzata és intézményei közötti munkamegosztási megállapodás 

jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Ádámné Bacsó Erikát a 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjét kéri az előterjesztés ismertetésére.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy a Képviselő-

testület döntött arról, hogy a jogszabályi változások következtében a polgármesteri hivatalban 

szükséges a gazdálkodási feladatokat ellátni. Ehhez készítették elő a megállapodásokat.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: volt-e az intézményvezetőknek 

észrevételük ezzel kapcsolatban? 

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető nemleges választ ad.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke a létszámmal kapcsolatban 

érdeklődik.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy létszámot 

negatív értelemben nem érint. A feladatellátáshoz szükséges létszámok is bekerülnek a 

hivatalba. Senki nem kerül az utcára.  
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy törvényi 

kötelezettség alapján kell így eljárni. Kéri a bizottság tagjait, aki az I. határozati javaslatot 

támogatja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

45/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata és a Bicske Városi Óvoda közötti munkamegosztási 

megállapodás jóváhagyása  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy törvényi 

kötelezettség alapján kell így eljárni. Kéri a bizottság tagjait, aki a II. határozati javaslatot 

támogatja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

46/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy törvényi 

kötelezettség alapján kell így eljárni. Kéri a bizottság tagjait, aki a III. határozati javaslatot 

támogatja, jelezze.  
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Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

47/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata és a Bicskei Gazdasági Szervezet közötti 

munkamegosztási megállapodás jóváhagyása  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy törvényi 

kötelezettség alapján kell így eljárni. Kéri a bizottság tagjait, aki a IV. határozati javaslatot 

támogatja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

48/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata és a Bicskei Városi Konyha közötti munkamegosztási 

megállapodás jóváhagyása  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy törvényi 

kötelezettség alapján kell így eljárni. Kéri a bizottság tagjait, aki a V. határozati javaslatot 

támogatja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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 
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Az elfogadott döntés:  

 

 

49/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata és a Bicskei Egységes Művelődési Központ és 

Könyvtár közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnökének aggályai vannak az utalásos 

ebédbefizetéssel kapcsolatban. Véleménye szerint a jelenlegi rendszer megfelelő. Megérti a 

törekvést is.  

 

 

2. Napirend 

Bicske Város Önkormányzata intézményeinek alapító okiratainak módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: amennyiben a gazdálkodási 

jogköre megváltozik egy intézménynek, akkor az alapító okiratváltozással is jár. Kéri a 

kérdéseket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki az I. határozati javaslattal 

egyetért, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

50/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki a II. 

határozati javaslattal egyetért, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  
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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:  

 

 

51/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki a III. 

határozati javaslattal egyetért, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

52/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Gazdasági Szervezet alapító okiratának módosítása 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki a IV. 

határozati javaslattal egyetért, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

53/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 
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Határozat 

 

Tárgy: Bicske Gazdasági Szervezet egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki az V. 

határozati javaslattal egyetért, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

54/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki a VI. 

határozati javaslattal egyetért, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

55/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetű alapító 

okiratának elfogadása 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

3. Napirend 
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Bicske Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Ádámné Bacsó Erikát a 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjét kéri az előterjesztés ismertetésére.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy két oka van a 

tavalyi évi költségvetés módosításának. Az egyik az, hogy most kapták meg az előirányzat 

módosításról az értesítést a kincstártól, a másik egy gépkocsi lízing, mely az idei évben fog 

kifutni a Gazdasági Szervezésnél. Könyvelésnél a beruházási sorra kerül, azonban a 

pénzforgalmi infóban finanszírozásként is meg kell jelentetni. Ez a két változás indokolta a 

beszámoló előtti módosítást.  

 

Ivanics Imréné képviselő: a bevétel összege meg a költségvetési hiány teszi ki a 

költségvetési kiadások összegét?  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy a finanszírozási 

kiadást is bele kell számolni. Így kell lebontani, ahogyan van.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke további hozzászólás hiányában 

kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a rendelet tervezetet, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

56/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  

 

 

 

 

4. Napirend 

Beszámoló a Bicskei Torna Club 2014. évi támogatásának felhasználásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Ádámné Bacsó Erikát a 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetőjét kéri az előterjesztés ismertetésére.  
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Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy a 

beszámolóban feltárt hiányosságokat bekérték, így rendben találták azt.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke további hozzászólás hiányában 

kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

57/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Torna Club 2014. évi támogatásának felhasználásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.   

 

 

5. Napirend 

Önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 

megállapítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Sipos Ildikó ügyintézőt kéri az 

előterjesztés ismertetésére.  

 

Sipos Ildikó ügyintéző elmondja, hogy minden évben meg kell, hogy történjen a 

felülvizsgálat. A határozati javaslat alapján nem kerül sor változtatásra.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a javaslat alapján nem változna 

a bérleti díj. Kéri a kérdéseket. További hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki 

egyetért a javaslattal, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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 
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Az elfogadott döntés:  

 

 

58/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 

megállapítása 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.   

 

 

6. Napirend 

A Bicskei Rendőrkapitányság személyi állományába tartozók által bérelt önkormányzati 

lakásokkal összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke Sipos Ildikó ügyintézőt kéri az 

előterjesztés ismertetésére.  

 

Sipos Ildikó ügyintéző elmondja, hogy egy tájékoztató elfogadásáról van szó.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke további hozzászólás hiányában, 

kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a javaslattal, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

59/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Rendőrkapitányság személyi állományába tartozók által bérelt 

önkormányzati lakásokkal összefüggő kérdésekről  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.   
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7. Napirend 

Tűzifa beszerzésére közbeszerzési eljárás megindításáról  

Előterjesztő 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: szociális jellegű tűzifa van, a 

mennyisége teszi szükségessé a közbeszerzési eljárás megindítását. A beszerzés köbméterben 

kerül meghatározásra. Az ajánlatok egységesen erdei köbméterben érkezzen. A kiírás azt is 

tartalmazza, hogy frissen vágott fa nem lehet benne. Legalább 3 hónapja vágottnak kell 

lennie.  

 

Heltai Zsolt képviselő érdeklődik, hogy meghívásos vagy nyílt pályázatról van-e szó.  

 

Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető válaszolja, hogy meghívásos 

pályázatról van szó.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki 

támogatja a javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

60/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Tűzifa beszerzésére közbeszerzési eljárás megindításáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.   

 

 

8. Napirend 

A Gazdálkodási Bizottság 2015. évi munkatervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a kérdéseket.  

 

Heltai Zsolt képviselő a délelőtti időpontok felől érdeklődik.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri, hogy Heltai Zsolt 

képviselő fogadja el a délelőtti ülések időpontjait.  

 

Döme Lászlóné bizottsági tag hozzáteszi, hogy a hivatalban dolgozó kollégák így tudják 

feldolgozni a bizottsági anyagot és a munkarendjükbe is bele kell férnie.  
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke is jobban örülne a 8 órai 

kezdésnek. A bizottság támogatni tudja a 8 órát, azonban ennek mikéntjéről meg fogja 

kérdezni a jegyzőt. Amennyiben testületi döntés szükséges hozzá, azt is elő kell készíttetni. 

Kéri a bizottság tagjait, aki azzal a módosítással, hogy 8 órakor kezdődjenek a bizottsági 

ülések, tudja támogatni a javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

61/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Gazdálkodási Bizottság 2015. évi munkatervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 2015. évi 

munkatervét e határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős:  bizottság elnöke 
 

Javasolja, hogy a Gazdálkodási Bizottság ülései 8 órakor kezdődjenek. 

 

 

9. Napirend 

Bicske Város Önkormányzata 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke közli, hogy folyamatosan 

változik a közbeszerzési terv. Ha valamilyen olyan projekt érkezik, amely közbeszerzést 

igényel, akkor ezekbe a tervekbe ezt fel kell venni. Javarészt adminisztratív jellegű. Kéri a 

bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

62/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 



13 

 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

10. Napirend 

A Saubermacher-Bicske Kft. üzletrészének megvásárlásával összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztés 

egy kárigényről szól, melyet nem hajlandó elfogadni a Saubermacher-Bicske Kft. Egy perrel 

szeretnének pontot tenni az ügy végére. Megegyezés hiányában ez hosszú folyamat lehet. 

Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki egyetért és támogatja a javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

63/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Saubermacher-Bicske Kft. üzletrészének megvásárlásával összefüggő kérdésekről  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

11. Napirend 

A 2015. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót Nagyné Szita 

Erzsébetnek a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár megbízott igazgatójának.  

 

Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár megbízott 

igazgatója elmondja, hogy május 14-17 között kerül megrendezésre a 34. Bicskei Napok 

rendezvénysorozatot. A programsorozat összeállt. A költségvetés elkészítése során a Bicskei 

Egységes Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében 4 millió forint szerepel, így 

segítséget kér a Képviselő-testülettől.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke közli, hogy a polgármester is 

támogatja a plusz 500.000 Ft-ot. Szponzoráció honnan várható?  
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Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár megbízott 

igazgatója válaszolja, hogy jelenleg 125.000 Ft érkezett. Elsősorban természetbeni 

adományokat kapnak.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a plusz 500.000 Ft-tal abszolút 

biztonságosan megrendezhető az esemény?  

 

Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár megbízott 

igazgatója igennel válaszol. El fogják érni a 200.000 Ft-os szponzorációs bevételt.  

 

Döme Lászlóné bizottsági tag jelzi, hogy az előterjesztésben 500.000 Ft, míg a határozati 

javaslatban 700.000 Ft szerepel. Technikailag javítandó.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke a határozati javaslat 2. pont 

utolsó mondatában a 700.000 Ft helyett 500.000 Ft szerepel. Kéri a bizottság tagjait, aki ezzel 

a módosítással támogatja a határozatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

64/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2015. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot azzal a 

módosítással, hogy a 2. pontban a 700.000 Ft helyett 500.000 Ft kerüljön feltüntetésre.  

 

 

12. Napirend 

A 2015. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy 2011. évtől 

kezdődően a Bicskei Torna Club rendezi a búcsút. A bevételek a Bicskei Torna Clubhoz 

kerülnek. Május 31-én kerülne megrendezésre a búcsú a Kossuth téren.  

 

A megrendezés helyszíneként szóba került Bicske Szíve Parkról beszél a bizottság.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke közli, hogy a 

Humánerőforrások Bizottság a Kossuth teret javasolja helyszínként. A Kossuth tér baleset-

mentesebb és kevesebb lakó is van a környéken. Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a 

javaslattal, jelezze.  



15 

 

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

 

65/2015. (III.18.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2015. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

13. Napirend 

Bejelentések 

 

Bejelentések nem történtek.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke megköszöni a munkát és a nyílt 

ülést bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

    Bárányos József                          Ivanics Imréné  
       a Gazdálkodási Bizottság elnöke      a Gazdálkodási Bizottság tagja  

         jkv.hitelesítő 
 


