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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. március 21. 15.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

 

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 

Soós Attila ügyintéző 

Kissné Bükkös Éva  

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

Varga Imre plébános, Bicskei Katolikus Egyházközség 

 

 

 

Bárányos József: köszönti a Gazdálkodási Bizottság soros, nyílt ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Felkéri Döme Lászlónét a 

jegyzőkönyv-hitelesítésére. Megkéri a bizottság tagjait, aki egyetért, 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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30/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2018. március 21-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme 

Lászlónét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Bárányos József: a meghívóban kiküldött napirendek sorrendjének módosítására tesz 

javaslatot, kéri, hogy a 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről szóló 

napirendet harmadikként tárgyalják. Kéri, hogy aki a változtatással egyetért, kézfelemeléssel 

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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

31/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2018. március 21-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 2018. március 

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

 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének 

meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. 

(III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről 

  Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A 17/2016. (VI.29.) a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről 
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Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Bicske Barátok Egyesülete támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) A 2018. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) Intézményi átszervezés véleményezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének 

véleményezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e 

kérdésük. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat 

költségvetésének módosítását, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

32/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2018. (…...) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Bicske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2018. évi költségvetésének  

1. kiadási főösszegét  4 576 855 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  4 576 855 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

1. Költségvetési bevételek összege:   2 203 313 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   4 565 174 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:       2 361 861 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege   2 373 542 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                   11 681 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                 2 373 542 ezer forint 

7. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 
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költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2 825 693   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 2 825 693 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 434 873   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 434 873 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 116 240   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 116 240   ezer forintban 

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   

Attila utcai Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 88 068   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 88 068   ezer forintban 

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 173 846   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 173 846   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2018. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 95 200   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 95 200   ezer forintban 

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 34 224   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 34 224   ezer forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 
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2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 250 067   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 250 067   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 208 495   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 208 495   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 238 820   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 238 820   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 111 329   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 111 329   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe e rendelet 1 – 36. melléklete 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, 2018. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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2.) Napirendi pont 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Hangsúlyozza, hogy az előterjesztés két részből áll, a 

kötelező önköltségszámításból, melyről határozati javaslat formájában kell döntenie a 

bizottságnak, majd a testületnek, illetve az intézményi térítési díjakat szabályozó rendeletnek 

a módosításából. Elmondja, hogy a rendelet módosítással a kedvezményezettek köre bővül. 

 

Bárányos József: megadja a szót hozzászólásra Szabó Ágnes igazgató asszonynak.  

 

Szabó Ágnes: megköszöni a szót és elmondja, hogy az önköltségre vonatkozóan a képviselő-

testületnek 2018. április 1-ig döntést kell hoznia, melyet alapvetően a költségvetéshez kell 

igazítani. Az önköltség határozza meg a térítési díjakat is. Elmondja, hogy a térítési díj az 

önköltség mértékét nem haladhatja meg. A térítési díjakon nem szeretnének változtatni, 

ugyanakkor a kedvezményezettek körét szeretnék kibővíteni a házi segítségnyújtás esetében. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást és kéri a bizottság tagjait, szavazzanak. Kéri, 

hogy aki az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadja, 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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

33/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének 

meghatározásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai 

Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége: 

 

Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége:  3 027 Ft 

Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:    580 Ft 

 

Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása 

 

Szociális étkeztetés esetében: 

 

 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 325 Ft 

 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 775 Ft 

 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1 100 Ft 

 

Házi segítségnyújtás – szociális segítés: 

 1 egységre eső számított önköltség:  2 150 Ft (intézményi térítési díj/óra) 

 

 

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 

 1 egységre eső számított önköltség: 2 140 Ft (intézményi térítési díj/óra) 

 

  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

 1 egységre eső számított önköltség:       375 Ft 

 

Támogató szolgálat: 

 1 km-re eső számított önköltség:            245 Ft 

 1 személyi segítő órára eső önköltség:1 580 Ft 

 

Nappali ellátás esetén: 

 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:   3 415 Ft 

 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:  2 640 Ft 

 

 

Bárányos József: kéri, hogy aki az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység 

intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet 

módosítását támogatja, 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  
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Az elfogadott döntés:  

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

 

 

33/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési 

díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

                           Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2018. (III….) önkormányzati rendelete 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„9. § (3) A házi segítségnyújtásban részesülő személy térítési díját az igazgató állapítja 

meg akként, hogy az intézményi térítési díjat,  

a) 97 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 40.000 

forintot, vagy 

b) 90 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 70.000 

forintot, vagy 

c) 88 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 95.000 

forint összeget, vagy 

cdp://1/99700031.TV/104/
cdp://1/99700031.TV/104/


10 
 

d) 75 %-kal, csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 120.000 

forintot, vagy 

e) 41%-kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 140.000 

forint összeget.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 

3.) Napirendi pont 

A 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást a bizottság részére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a rendezvény részletes programja az 

előterjesztés mellékletét képezi. Az azzal kapcsolatos kérdésekre az intézmény vezetője tud 

válaszolni. A bizottság hatáskörébe a rendezvény szervezésére biztosítandó forrás összegének 

meghatározása tartozik leginkább.  

 

Bárányos József: köszönti Nagyné Szita Erzsébetet, megkérdezi, hogy financiális oldalról 

közelítve van-e kiegészítése.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: elmondja, hogy az intézmény költségvetésében a rendezvény 

szakmai programjainak fedezésére a források rendelkezésre állnak. Elmondja, hogy az 

előterjesztés határozati javaslatában szereplő 5 millió Ft azon programokra vonatkozik, 

melyeket a BEMKK szakmai programtervezete nem tartalmaz, elsősorban a főzőversenyre, a 

testvérvárosi delegációk fogadására és az itt tartózkodásuk fedezetének biztosítására, valamint 

a marketingköltségek és egyéb kapcsolódó költségek fedezésére vonatkoznak. 

 

Bálint Istvánné alpolgármester 15.18-kor megérkezik a bizottság ülésére. 
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Bárányos József: köszönti Bálint Istvánné alpolgármestert, ezt követően megkérdezi a 

bizottság tagjaitól van-e kérdésük, kiegészítésük. Hozzászólás hiányában jó munkát kíván a 

rendezvény szervezéséhez. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Mányi Vadásztársaság egy 

trófeakiállítással vesz részt a Bicskei Napokon. Ezt követően kéri a bizottság tagjait, 

szavazzanak. 

 

 

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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

35/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2018. évi 37. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat programját a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja, 

2. a programra keret jelleggel 5.000.000,-Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetés 

rendezvény előirányzata terhére. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

4.) Napirendi pont 

A 17/2016. (VI.29.) a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ha valakinek több ingatlana van és 

ezek együttes területe sem éri el az 1 hektárt, akkor is a járulékfizetés alapja az ingatlan, tehát 

valamennyi ingatlan tekintetében minden megkezdett hektár után járélékfizetési kötelezettség 

terheli a tulajdonost/használót. számított Ezt szeretnék a rendelet módosítással rendezni.  
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Bárányos József: hozzáteszi, hogy a rendelet-tervezet hatásvizsgálata alapján minimális 

bevételkiesést fog okozni, viszont érzelmi szempontból hasznos lehet a rendeletmódosítás. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában kéri, hogy aki 

támogatja, 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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

36/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2018. (III.21.) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata a mezei őrszolgálat létesítéséről szóló 17/2016. (VI.29.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A mezei őrszolgálat létesítéséről szóló 17/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. §  (1) A mezőőri járulék mértéke megkezdett hektáronként 500 Ft. 

(2) Amennyiben a járulékfizetésre kötelezett személy tulajdonában vagy használatában 

lévő valamennyi ingatlan együttes területe nem éri el az 1ha-t, a járulékfizetési kötelezettség 

összesen 500 Ft. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 
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 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

Nagyné Szita Erzsébet 15.20-kor távozik a bizottság üléséről. 

 

 

5.) Napirendi pont 

A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi a tagokat van-e kérdésük, észrevételük. Ennek hiányában kéri, 

szavazzanak. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a megszűntetést, 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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

37/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) 

bekezdésében, valamint a 91.§ b) pontja alapján a Zsámbéki Medence Regionális 

Területfejlesztési Társulás 2018. március 31. napjával történő megszüntetését jóváhagyja, 

2) a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről szóló 

megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, 

3) felhatalmazza a polgármestert a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás 

aláírására 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6.) Napirendi pont 

Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: megkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy a napirendi pont ismertetését kapcsolja 

össze a következő napirendi ponttal, melyet követően a bizottság külön-külön hozza meg 

döntését.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről és az 

önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről szóló előterjesztéseket.  

 

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

ezért kéri, hogy aki a villamos áram beszerzéséről szóló határozati javaslattal egyetért, 

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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

38/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről szóló határozati 

javaslatok az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1) a tulajdonában lévő intézmények használatában lévő fogyasztási helyekre – az 

intézményei képviseletében is eljárva –, továbbá a közvilágításra összevont villamos 

áram beszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezi. 

2) a beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138 

Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) 850.000,-Ft + Áfa (bruttó 1.079.500,-Ft) összegű 

megbízási díj ellenében. A megbízási díj fedezete a 2018. évi költségvetésben 

rendelkezésre áll. 

3) a bíráló bizottság állandó tagjait az önkormányzat közbeszerzési szabályzata tartalmazza, 

eseti tagként közbeszerzési-, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel a 2) pont 

szerinti megbízási szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft. képviselőjét jelöli ki. 

4) felkéri az intézmények vezetőit, hogy a szükséges közreműködést biztosítsák a beszerzési 

eljárás során. 

5) felhatalmazza a polgármestert az eljárás során a közbenső döntések meghozatalára. 

6) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

 

7.) Napirendi pont 

Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: az előzőekben ismertettek alapján kéri, hogy aki a földgázbeszerzésről 

szóló határozati javaslattal egyetért, 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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

39/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat intézményeinek földgázbeszerzéséről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint:   

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a tulajdonában lévő Bicske Városi Óvoda, Bicskei Egészségügyi Központ és a Bicskei 

Tanuszoda, továbbá a Szt. László Általános Iskola – KEOP 2015-5.7.0/15-2015-0052 
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pályázat – képviseletében összevont földgáz beszerzési eljárás lefolytatását 

kezdeményezi. 

2) a beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138 

Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) 850.000,-Ft + Áfa összegű megbízási díj ellenében. 

3) a bíráló bizottság állandó tagjait az önkormányzat közbeszerzési szabályzata tartalmazza, 

eseti tagként közbeszerzési-, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel a 2) pont 

szerinti megbízási szerződés alapján a Sourcing Hungary Kft képviselőjét választja meg. 

4) felkéri az 1) pontban megjelölt intézmények vezetőit, hogy a szükséges közreműködést 

biztosítsák a beszerzési eljárás során. 

5) felhatalmazza a polgármestert az eljárás közbenső döntéseinek meghozatalára. 

6) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

 

8.) Napirendi pont 

Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az ismertetésre. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Megadja a szót Bálint Istvánné 

alpolgármesternek.  

 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy egyeztetést folytattak Balázs Magdolnával, az egyesület 

vezetőjével. Megállapodtak abban, hogy város kárpátaljai testvértelepülésén, Csapon működő 

cserkészcsapat elszállásának és ellátásának költségét az önkormányzat át tudja vállalni.  

 

Bárányos József: a határozati javaslat kiegészítést javasolja harmadik pontként azzal, hogy a 

csapi testvértelepülés cserkészcsapatának ellátását biztosítsák a civil szervezetek támogatási 

keret terhére. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal így egyetért, 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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40/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület támogatási kérelméről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesületet bruttó 300.000,-Ft-tal a 2018. 

évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre álló 

pénzösszeg terhére, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesülettel kötendő, 

a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására, 

3. biztosítja a kárpátaljai testvértelepülés, Csap cserkészcsapatának ellátását a civil 

szervezetek támogatási keret terhére. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

9.) Napirendi pont 

Bicske Barátok Egyesülete támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésről. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Ennek hiányában kéri, hogy aki 

támogatja az előterjesztést, 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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41/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Barátok Egyesülete támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Barátok Egyesülete támogatási kérelméről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint:   

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Bicske Barátok Egyesületet 300.000,-Ft-tal a 2018. évi költségvetés civil 

szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Bicske Barátok Egyesülettel kötendő, a határozat 

mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

10.) Napirendi pont 

A 2018. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort az ismertetésre. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Ennek hiányában kéri, hogy aki 

támogatja a határozati javaslatot, 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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42/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2018. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2018. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről szóló javaslatot az 

alábbiak szerint:   

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2018. évi Búcsú megrendezésének helyszíneként Bicskei Piacot jelöli ki, 

2. a Búcsú idejét 2018. május 27. napjában határozza meg, 

3. megbízza a Bicskei Torna Club Egyesületet a 2018. évi Búcsú lebonyolításával és a 

bevételt felajánlja a szervezet támogatására, 

4. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Torna Club Egyesülettel kötendő jelen 

határozat 1. mellékletét képező támogatási szerződés aláírására, 

5. felkéri a polgármestert, hogy 

a. intézkedjen arról, hogy a Búcsú idején a parkolás a Csokonai Általános Iskola 

füves részén a jobb és baloldalon történjen, 

b. intézkedjen arról, hogy a Búcsú helyszínének környékén élő bicskei lakosok a 

rendezvényről az esetleges zajhatások miatt legyenek értesítve. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

11.) Napirendi pont 

Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. Nincs, ezért kéri, 

hogy aki támogatja az elszámolás elfogadását, 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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43/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a Bicskei Római Katolikus Egyházközség 

részére nyújtott 900.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja 

 

 

12.) Napirendi pont 

Intézményi átszervezés véleményezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt a napirendi pont ismertetésére és kéri, hogy az azt követő 

napirendi pontot is ismertesse. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az ismertetést követően 

külön-külön hozzák meg a döntést.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az intézményi átszervezés véleményezéséről és a Bicskei Prelúdium 

Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének véleményezéséről szóló 

előterjesztéseket. Elmondja, hogy az önkormányzatnak, mint ingatlan tulajdonosnak a 

véleményét kéri ki a Tankerületi Központ. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Ennek hiányában kéri, hogy 

napirendi pontonként szavazzanak.  

 

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  

 

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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44/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Intézményi átszervezés véleményezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az intézményi átszervezés véleményezéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint:   

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Tankerületi Központ 

intézményátszervezéssel kapcsolatban 

- a Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola (2060 Bicske, Hősök 

tere 5/b) esetében az új OKJ-s szakmai képzés felvételével (konyhai kisegítő) 

és a 

- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye (2060 

Bicske, Szent István út 124.) új épületbe történő áthelyezésével egyetért. 

 

 

13.) Napirendi pont 

Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének 

véleményezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: az előzőekben ismertettek alapján kéri, hogy aki a Bicskei Prelúdium 

Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésével egyetért, kézfelemeléssel 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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

45/2018. (III.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének 

véleményezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének 

véleményezéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Tankerületi Központ 

TK072/1420-2; 1421-2; 1422-2; 1423-2; 1424-2/2018 iktatószámú megkeresésében foglalt 

intézményi átszervezéssel egyetért. 
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14.) Bejelentések 

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek bejelentése. Megadja 

a szót Döme Lászlónénak. 

 

Döme Lászlóné: elmondja, hogy a 100-as út mentén a körforgalom környékén van egy 

rendezetlen telek, melyen hegyekben áll a gaz, gyomnövényekkel szennyezett. Kéri annak 

vizsgálatát, hogy mit tehetnek a telek gyommentesítése érdekében. 

 

Varga Imre plébános megérkezik 15.36-kor a bizottság ülésére. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy kíván-e valaki még bejelentést tenni. További bejelentés 

nincs, ezért megköszöni mindenkinek a munkáját. A bizottság nyílt ülését 15.37-kor bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 

 Bárányos József Döme Lászlóné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


