
JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. február 21. 15 óra  

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Ádám László „Összefogás Bicskéért” Egyesület elnöke 

 

Bárányos József bizottsági elnök: Jó napot kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság 

tagjait. Megállapítom, hogy bizottságunk 3 fővel határozatképes. Ica (Varga Györgyné) 

vállalta, hogy ő lesz a jegyzőkönyv-hitelesítő. Aki egyetért, kérem jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

17/2017. (II. 21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: 2017. február 21-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Varga 

Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 



Bárányos József bizottsági elnök: Laci bácsit (Ádám László) szeretettel köszöntöm. 

Köszönöm a megértését. Két napirendi pontunk van és utána rátérünk a zárt ülésre. Ott te 

leszel Laci bátyám az első napirendi pont, hogy ne kelljen külön kimenned, meg 

visszajönnöd. Két napirendi javaslatunk van. Ezen kívül egyéb nincsen. Kérdezem a bizottság 

tagjait, jegyző urat, hogy van-e észrevétel a napirendekhez. Úgy látom nincsen. Aki egyetért, 

kérem jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

18/2017. (II. 21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: 2017. február 21-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 2017. február 

21-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2016. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) „Bicske a virágzó város” pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2016. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról 

 

Bárányos József bizottsági elnök: Jegyző úr, tiéd a szó.  

 

Fritz Gábor jegyző: Köszönöm szépen. 2016. évi költségvetési rendeletünkben szerepelt, 

hogy 1.300.000,-Ft-tal Bicske Város Önkormányzata a rendőrséget támogatja. Megkapták ezt 

a pénzösszeget, elköltötték, gyakorlatilag irodai székvásárlásra fordították és szabályszerűen 

elszámoltak vele. Ezt az elszámolást látjuk ugye az előterjesztés mellé csatolva. Köszönöm. 

 

Bárányos József bizottsági elnök: Köszönöm szépen. Ahogy látom székeket vásároltak rajta 

gyakorlatilag. Amit kapitány úr úgy fogalmazott meg, hogy „jelentős mértékben hozzájárult a 

Bicskei Rendőrkapitányság fejlesztéséhez, és a dolgozók munkájának elismeréséhez”. Biztos 

nagyon kényelmetlen volt már a székük. Egyéb van-e? Szabályszerűen megtörtént az 



elszámolás. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ehhez a jelentős napirendhez van-e valamilyen 

kérdésük, észrevételük. Úgy látom nincsen. Aki elfogadja a beszámolót, kérem jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

19/2017. (II. 21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2016. évben nyújtott 

anyagi támogatás felhasználásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2016. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak  

2016. évben nyújtott anyagi támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

2.) Napirendi pont 

„Bicske a virágzó város” pályázat kiírásáról 

 

Bárányos József bizottsági elnök: A következő napirendet papíron kaptuk meg, „Bicske a 

virágzó város” pályázat kiírásáról. Van-e olyan, amit az előző bizottsági ülésen, figyelembe 

illik, kell vennünk? 

 

Fritz Gábor jegyző: Igen. Az előző bizottság támogatta alapvetően a következő 

kiegészítésekkel: Most idén egy új kategória is megjelent, ez a balkon. Tekintettel arra, hogy a 

többi kategória is közterületet érint, kérte a bizottság, hogy egészítsük ki, hogy közterületről 

látszódó balkonok. Illetve bizottsági elnök asszony kérte, hogy őt is delegálják ebbe a 

bírálóbizottságba.  

 

Bárányos József bizottsági elnök: Kicsodát? 

 

Fritz Gábor jegyző: Sulyokné Guba Judit is szerepeljen a bírálóbizottságban. 

 

Bárányos József bizottsági elnök: Ja, hogy őt is delegálják. És mit szóltak hozzá? 

 

Fritz Gábor jegyző: Támogatták. 

 



Bárányos József bizottsági elnök: Ami a pénzügyi részt illeti. Azt mondja, hogy bruttó 

tízezer, első 20 pályázó részére van lehetőség, bruttó 10.000 Ft-ig 50 %-os áron vásárolhatják.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: Háromszázezer, az biztos.  

 

Bárányos József bizottsági elnök: Ezt nem értem, mert 20*5000,-, az csak 100.000.- . Akkor 

mihez kell még kétszáz? 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag: Hát még biztos kell. 

 

Fritz Gábor jegyző: Ugye az emléklapok lesznek még. 

 

Bárányos József bizottsági elnök: Ja igen. Jutalmazás. Akkor gyakorlatilag keret jelleggel  

300.000,- Ft. 

 

Fritz Gábor jegyző: Így van.  

 

Bárányos József bizottsági elnök: Ok. 

 

Bárányos József bizottsági elnök: Tessék, parancsoljatok. Akkor a kiegészítés az, hogy 

utcafrontról, közterületről látszódó balkonláda. A második kiegészítés, hogy Sulyokné Guba 

Judit legyen benne a bírálóbizottságba. Nem baj, hogy akkor hat tagú lesz és páros?  

 

Fritz Gábor jegyző: Nincs jelentősége. 

 

Bárányos József bizottsági elnök: Jó, én a magam részéről nem szeretnék benne lenni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e olyan óhajuk, hogy a Gazdálkodási Bizottság is 

szeretne a bíráló bizottságban lenni. Nem látok ilyen késztetést. Akkor Sulyokné Guba Judit 

és akkor keret jelleggel 300.000.- Ft, illetve a határozati javaslat. Jegyző úr bólogat. Aki 

egyetért, kérem jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

20/2017. (II. 21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: „Bicske a virágzó város” pályázat kiírásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a „Bicske a 

virágzó város” pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot a Humánerőforrások Bizottság 

2017. február 21-én megtartott soros, nyílt ülésén tett kiegészítéseivel elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint:  

 



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évre vonatkozóan „Bicske a virágzó 

város” címmel pályázatot hirdet azzal, hogy: 

1. a pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni: 

a. kertes házak előtti közterület, 

b. tömbházak, emeletes házak előtti közterület, 

c. utcaközösségek, 

d. egyéb közterület,  

e. közterületre néző balkonok 

 

2. A pályázatra bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete virágosítását. 

 

3. A pályázatok elbírálására 2017. augusztus 13-ig felkéri: 

- Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt 

- Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt 

- Sulyokné Guba Judit képviselőasszonyt 

- Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tagot 

- Döme Lászlóné bizottsági tagot 

- Nagy Attila igazgató urat. 

 

4. A jelentkezési határidő: 2017. május 12. 

 

5. A jelentkezés módja: a pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu 

oldaláról, valamint személyesen átvehető és benyújtható: 

- Bicskei Polgármesteri Hivatal 

- Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és 

tagintézményében, 

 

6. A jutalmazás: 10.000,-Ft-os vásárlási utalvány 

 

7. Az ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály napi rendezvényen. 

 

 

8. A felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság 

következő számában közzéteszi. 

 

9. A költségeket az önkormányzat a 2017. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére 

biztosítja keret jelleggel 300.000,- Ft összegben. 

 

10. Az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosít arra, hogy a XIX. Bicskei Virágözön - 

virágvásár rendezvényen bruttó 10.000,- Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhatják 

meg a növényeket. A másik 50%-ot az önkormányzat megtéríti az eladók részére. 

 

11. Felkéri a bicskei oktatási-nevelési intézményeket, hogy idei évben is vegyenek részt a 

település virágosításában. 

 

 

 

 

 

http://www.bicske.hu/
http://www.bicske.hu/


Bárányos József bizottsági elnök: Köszönöm mindenkinek a nyílt ülésen a munkáját. Ezzel 

a nyílt ülést bezárom.  

 

Bárányos József bizottsági elnök: 1510 órakor a Gazdálkodási Bizottság soros, nyílt ülését 

bezárja.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Bárányos József Varga Györgyné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 


