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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2018. január 24. 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Metzger Antal Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület elnöke 

 

 

Bárányos József: megnyitja a Gazdálkodási Bizottság soros, nyílt ülését. Megállapítja, hogy 

a bizottság 5 fővel határozatképes. Felkéri Heltai Zsoltot a jegyzőkönyv-hitelesítésére. 

Megkéri a bizottság tagjait, aki egyetért, 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 Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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1/2018. (I. 24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2018. január 24-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Heltai Zsoltot 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Bárányos József: a meghívóban szereplő napirendekre tesz javaslatot. Megkéri a bizottság 

tagjait, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, 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 Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

2/2018. (I. 24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: 2018. január 24-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 2017. január 

24-i rendes, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1.) Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A 363/2017. (XI.30.) számú határozat (támogatási döntés) visszavonásáról 
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Előterjesztő: polgármester 

 

7.) 2018. március 15-i ünnepi programról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) A bicskei 2775 hrsz-ú ingatlan bérletéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Bejelentések 

 

 

Bárányos József: ismerteti, hogy a napirendek többségében támogatások elszámolásáról lesz 

szó. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy az első előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztés. Kéri a jegyzőt, 

elsőként azt ismertesse. 

 

1.) Napirendi pont 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Kft. felügyelőbizottsága is 

tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. 

Ennek hiányában kéri, hogy aki elfogadja a III. negyedéves beszámolót, 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 Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

3/2018. (I. 24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III. 

negyedéves beszámolóját 644 891e Ft mérlegfőösszeggel és -230 320e Ft adózott 

eredménnyel elfogadja. 

 

2.) Napirendi pont 

A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megköszöni a felvezetést és elmondja, hogy mindenképpen támogatásra 

javasolja a rendelet-tervezetet, mert szerinte a hivatal munkatársai kiváló munkát végeznek. 

Másrészt pedig az a véleménye, hogy az országban lévő munkaerőhiány miatt nem engedhetik 

meg maguknak azt a luxust, hogy a gyakorlott munkavállalóik máshol keressenek maguknak 

biztos megélhetést, hiszen ebben a városban van rájuk szükség. Elmondja, úgy tűnik, hogy 

szinte az egész országban munkaerőhiány van. Példaként említi az egészségügyet, illetve az 

oktatást. Ezért kéri a bizottság tagjait, hogy támogassák az előterjesztést. Megkérdezi, hogy 

van-e kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, kéri a jelenlévőket, szavazzanak.  

 

 

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

 

4/2018. (I. 24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezetet az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (…..) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről  

 

 

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

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

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
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következőket rendeli el: 

 

 

1. § (1) A Bicskei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselők alapilletményük 30%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

(2) A Bicskei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott középiskolai végzettségű 

köztisztviselők alapilletményük 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

(2) Hatályát veszti a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 24/2016. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

Bárányos József: a szavazást követően megkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy tolmácsolja a 

munkatársainak, hogy az idei évi munkájukhoz a bizottság jó egészséget kíván. 

 

Fritz Gábor: megköszöni a támogató szavazást és a jókívánságot. 

 

3.) Napirendi pont 

Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. Elmondja, hogy a 

mellékletben jól látható, mire történt a felhasználás. Nincs észrevétel, ezért kéri, hogy aki 

támogatja, 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: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

 

 

 

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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5/2018. (I. 24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei Torna Klub Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Torna Klub Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Torna Klub Egyesület részére 

nyújtott 122.006.696,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

4.) Napirendi pont 

Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: tisztelettel köszönti Metzger Antalt, és átadja a szót Fritz Gábornak az 

előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a képviselő-testület a 2017. évi 

költségvetési rendeletben biztosított 500.000,- Ft támogatást a Dinamik Harcművészeti 

Közhasznú SE részére. A támogatási szerződés alapján 431.460,- Ft-tal számolt el az 

egyesület. A támogatási összeg és az elszámolt összeg közötti különbözet egy, a Városi 

Konyha által támogatott étkezés volt. 

 

Metzger Antal: üdvözöl mindenkit. Elmondja, hogy így van. Egy évre kaptak 500.000,- Ft-

ot. A Bicske Kupán történt ennek a felhasználása, amelynek a büdzséje 1.200.000,- Ft volt. 

Nagyon örülnek annak, hogy sikerült ezt a támogatást elnyerniük, mindenki elégedett volt a 

programmal, a szervezéssel, örültek a gyerekek, felnőttek egyaránt. Igyekeztek a legjobb 

belátásuk szerint felhasználni ezt a támogatást, melyet nagyon szépen köszönnek. Ismerteti, 

hogy az elszámolásba saját gépjárműhasználatot is beletettek, amellyel elszámolás-

technikailag volt probléma. Hangsúlyozza, hogy az egyesületnek nincs saját gépjárműve és 

fizetett alkalmazottja sem. A pénzügyi irodával közösen megoldották a problémát, de a 

jövőben szeretné kérni, hogy engedjék meg a támogatás működési célra történő 

felhasználásának az elszámolását is  

 

Bárányos József: megköszöni a kiegészítést. Megállapítja, hogy a kérés tekintetében a 

bizottság nem kompetens, mert technikai jellegű a kérdés. Kérése, hogy amennyiben az idei 

költségvetési évben is lesz támogatás, akkor azt a pénzügyi irodával közösen beszéljék meg, 
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lehetőleg előtte. Véleménye szerint akkor megtalálják az a konstrukciót, ahogyan ez 

végrehajtható.  

 

Metzger Antal: elmondja, hogy ezzel kapcsolatban már folynak az egyeztetések. Köszöni a 

támogatást. 

 

Bárányos József: megköszöni Metzger Antalnak a városért tett munkáját. 

 

Metzger Antal: köszöni és egyúttal bejelenti, hogy 2018. április 14-én 18. éve kerül 

megrendezésre a Bicske Kupa. Reményei szerint a verseny fővédnöke Tessely Zoltán 

képviselő úr lesz. Ezen a versenyen kerül megrendezésre a Magyarországi Kempo Szövetség 

által a 14. év alatti korosztály válogató versenye, ami azt jelenti, hogy aki Portugáliába a 

világbajnokságra megy ki, itt jelen kell lennie, mert az itt megszerzett pont beleszámít.  

 

Bárányos József: megjegyzi, hogy ez nagyon jó hír. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy 

van-e kérdésük, észrevételük. Megadja a szót Heltai Zsoltnak.  

 

Heltai Zsolt: elmondja, véleménye szerint nagyon kevésnek tűnik ez a fél millió forint - 

egész éves támogatásra - egy olyan szervezetnek, melynek ugyan nem tagja, de ismeri a 

működését. Az egyik pillanatban 120 millióról beszélnek a BTC-nél, a másik pillanatban egy 

ugyanolyan sportszövetségnek, sportklubnak meg adnak 500 ezer forintot egy évre. Nem 

tudja, hogy a bicskei futballcsapat éppen milyen eredményeket harcol ki magának, de 

milliószor olvasta, hogy ez az egyesület világbajnoktól, európa bajnokon át mindent adott már 

a városnak. Meglátása szerint az 500 ezer forint egy jelentéktelen összeg. 

 

Bárányos József: megköszöni az észrevételt. Hangsúlyozza, hogy amint azt jegyző úr 

elmondta ez az összeg a költségvetésbe volt beépítve. Az előző évben a képviselő-testület, 

nyilván az ellenzéki képviselők általános nem támogatásával vagy tartózkodásával, de 

elfogadta a költségvetést. Nagyon szépen köszöni az észrevételt és tájékoztatja arról, hogy a 

2018. évi költségvetés készítése előtt állnak. Úgy gondolja, hogy a képviselőtársai nevében is 

mondhatja, várják képviselő úr előremutató észrevételeit és nyitottak mindenre, ami a város 

épülését szolgálja. Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármester asszonynak. 

 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy szeretné tájékoztatni a bizottságot, hogy a 120 millió forint, 

amelyről a BTC esetében beszéltek, az egy állami támogatás volt és nem a város 

költségvetéséből került kifizetésre. Elmondja, hogy a városnak a tavalyi évben ilyen mértékű 

anyagi támogatás nyújtására volt lehetősége, de úgy van, ahogy azt képviselőtársa említette, 

várják az észrevételeket. Ismerteti, hogy Metzger Antival is folyamatosan kapcsolatban 

vannak próbálnak további lehetőségeket biztosítani a támogatáson felül is, ha kérés érkezik az 

egyesülettől. Jelen esetben 500 ezer forintról van szó, de vannak egyéb más támogatások is, 

amit igyekeznek az egyesületeknek, ezen belül a Dinamik Harcművészeti Egyesületnek is 

nyújtani.  
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Metzger Antal: elmondja, hogy előremutató egyeztetések vannak és alpolgármester 

asszonynál, polgármester úrnál mindig nyitott ajtókra találnak. Alpolgármester asszony, 

polgármester úr és a Humánerőforrások Bizottság elnökasszonya személyes jelenlétével 

mindig emeli a rendezvényeik színvonalát. A televízióban is folyamatosan számot tudnak 

adni a rendezvényeikről. Úgy gondolja, hogy ezt a hagyományt szeretnék továbbra is 

fenntartani. Bízik benne, hogy előre mutató és gyümölcsöző lesz ez az év is. Minden esetre 

köszönik a jóindulatot. 

 

Bárányos József: megköszöni és megkérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Annyi 

észrevételt tesz, hogy az előterjesztés most a beszámoló elfogadásáról szól, erről kell 

szavaznia a bizottságnak. Kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel 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 Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

6/2018. (I. 24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sport 

Egyesület részére nyújtott 431.460,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

5.) Napirendi pont 

Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

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

támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 



9 
 

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

 

7/2018. (I. 24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség részére nyújtott 

100.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

6.) Napirendi pont 

A 363/2017. (XI.30.) számú határozat (támogatási döntés) visszavonásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdése, észrevétele a bizottság tagjainak. 

Megadja a szót Bálint Istvánné alpolgármesternek. 

 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy a megyei közgyűlés elnökétől és országgyűlési képviselő 

úrtól érkezett a megkeresés. Ismerteti, hogy ő is tagja a megyei közgyűlésnek és a közgyűlés 

tagjai úgy döntöttek, hogy a tiszteletdíjukból 20.000,- Ft-ot ajánlanak fel akkor még Süle 

József gyógykezelésére és családjának megsegítésére. Időközben sajnos Süle József 

elhalálozott. Ugyanezen a közgyűlésen a megyei közgyűlés elnöke, Tessely Zoltán 

országgyűlési képviselő, a kormányhivatal vezetője is 100.000 – 100.000,- Ft-tal támogatták a 

családot. Elmondja, hogy az édesanya három gyermekével maradt egyedül. Véleménye 

szerint, hogyha a testület meghozta ezt a döntést, hogy a 100.000,- Ft-ot odaadja valamire, 

ami időközben másként alakult, nem olyan rossz döntés, ha támogatják a kezdeményezést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Annak hiányában 

kéri, aki támogatja, jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
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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 Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

8/2018. (I. 24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 363/2017. (XI.30.) számú határozat (támogatási döntés) visszavonásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 363/2017. (XI.30.) számú határozat (támogatási döntés) visszavonásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről szóló 363/2017. 

(XI.30.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja. 

2.  Néhai Süle József alezredes családjának a 2017. évi költségvetés dologi kiadások 

előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére 100.000,- Ft összegű 

támogatást nyújt. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a Fejér Megyei Önkormányzattal kötendő, a határozat 

mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

4. A honlapon (www.bicske.hu) az adománygyűjtő akció közzétételét elrendeli. 

 

 

7.) Napirendi pont 

2018. március 15-i ünnepi programról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel az ünnepi program. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Hangsúlyozza, hogy a város méltó módon 

szeretné a legnagyobb nemzeti ünnepet megünnepelni. Kéri, hogy aki támogatja a határozati 

javaslatot, kézfelemeléssel 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  

 

 

http://www.bicske.hu/
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Az elfogadott döntés:  

 

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

 

 

9/2018. (I. 24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2018. március 15-i ünnepi programról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2018. március 15-i ünnepi programról szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Bicskei Egységes Művelődési 

Központot, a műsor előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai 

feltételek biztosítására, a 350 db meghívó és 40 db plakát elkészítésére. 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ünnepség előkészítésére és 

lebonyolítására a 2018. évi költségvetés kiemelt állami ünnepek előirányzat terhére keret 

jelleggel 1.500.000 Ft,-ot biztosít. 

 

A programtervezet az alábbi: 

 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Szózat 

Ünnepi köszöntő: 

Ünnepi műsor: 

Előadja: Szent László Általános Iskola 

Fellépő: Ismerős arcok 

Koszorúzás: városunk 1848-49-es események tiszteletére állított emlékműveinél 

Himnusz 

Székely Himnusz 

Fáklyás menet 

 

A szervező a változtatás jogát fenntartja. 

 

 

8.) Napirendi pont 

A bicskei 2775 hrsz-ú ingatlan bérletéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: elmondja, hogy ő is a határozati javaslatban megfogalmazottakra tesz 

javaslatot. Megadja a szót Ivanics Imréné képviselőnek. 
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Ivanics Imréné: javasolja, hogy pontosítsák a határozati javaslatot azzal, hogy díjmentesen 

biztosítják az ingatlan bérletét.  

 

Bárányos József: a határozati javaslatot az említett módosítással teszi fel szavazásra. Kéri, 

hogy aki támogatja, 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 Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

10/2018. (I. 24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A bicskei 2775 hrsz-ú ingatlan bérlete 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a bicskei 2775 hrsz-ú ingatlan bérletéről szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. az önkormányzat tulajdonában lévő bicskei 2775 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződését 

Baudisz Lászlóné Bicske, Kölcsey u. 26. alatti lakossal változatlan feltételekkel, a 

bérleti díjat továbbra is 0,- Ft-ban megállapítva, további 5 évre, 2023. január 31-ig 

meghosszabbítja, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

 

9.) Bejelentések 

 

Bárányos József: megadja a szót Ivanics Imréné képviselőnek.  

 

Ivanics Imréné: elmondja, hogy a városban a közlekedési rend felülvizsgálatára került sor. 

Az új táblák kihelyezésére január 1-jei határidő volt meghatározva. Elmondja, hogy pár napja 

járt a Kodály utcában, ahol még mindig változatlan volt a helyzet. Ismerteti, hogy ott csak a 

meglévő táblák cseréjét kell elvégezni. Kéri, hogy a lejárt testületi határozat végrehajtását 

minél előbb végezzék el.  

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottságot, hogy 2018. január 1-jétől a Bicskei Gazdasági 

Szervezet a hatáskör címzettje az együttműködési megállapodás alapján, de mindenképpen 

jelzik a kérést. 
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Bárányos József: egyéb hozzászólás hiányában 8.21-kor a bizottság nyílt ülését bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 

 Bárányos József Heltai Zsolt 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


