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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. április 19. 8.00. óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Varga Györgyné 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Fábián Róbert Műszaki iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Kissné Bükkös Éva  

Ónodi Szabó Lajos Főépítész, Bicske Építő Kft. igazgatója 

Ádám László „Összefogás Bicskéért” Egyesület elnöke 

Polgár Viktor Bicske Önkormányzati Tűzoltóság elnöke 

 

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

Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. A meghívóban szereplő napirendekre 

tesz javaslatot. Megkéri a bizottság tagjait, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

  

52/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2018. április 19-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 2018. április 19-

i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1.) „Összefogás Bicskéért” Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére a II. Székely – Magyar 

Utánpótlás Labdarúgó Torna megrendezéséhez nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási 

támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A Bicske Építő Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról és tevékenységi körének kibővítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) Bejelentések 

 

 

 

Bárányos József: felkéri Varga Györgynét a jegyzőkönyv-hitelesítésére. Megkéri a bizottság 

tagjait, aki egyetért, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
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A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

53/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2018. április 19-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Varga 

Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

1.) Napirendi pont 

„Összefogás Bicskéért” Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bárányos József: megadja a szót Fritz Gábornak. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi Ádám László elnök urat, hogy 

kíván-e kiegészítést tenni. 

 

Ádám László: megköszöni az önkormányzat támogatását. 

 

Bárányos József: megkérdezi van-e a bizottságnak kérdése. Nincs. Kéri, hogy szavazzanak. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: „Összefogás Bicskéért” Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az „Összefogás Bicskéért” Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Összefogás Bicskéért” Egyesület részére 

nyújtott 50.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Bárányos József: megköszöni az egyesület munkáját és további jó egészséget kíván az 

egyesület elnökének.  

 

 

2.) Napirendi pont 

„Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort, ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi Polgár Viktort a Bicskei 

Önkormányzati Tűzoltóság elnökét, hogy szeretne-e hozzászólni. 

 

Polgár Viktor: megköszöni a támogatást. 

 

Bárányos József: felkéri a bizottság tagjait, ha van hozzászólásuk jelezzék. Nincs. Kéri, 

szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére 

nyújtott 9.000.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Bárányos József: a tűzoltóság munkatársainak jó munkát és minél kevesebb balesetet kíván.  
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Ivanics Imréné: elmondja, hogy nem szorosan a napirendhez kapcsolódik a kérdése, de 

szeretné megkérdezni, hogy a többi önkormányzattól kapott-e támogatást a Tűzoltóság, hiszen 

nem csak Bicske területén végeznek feladatokat. 

 

Polgár Viktor: tájékoztatja a bizottságot, hogy a tavalyi évben polgármester úrral közösen 

megkeresték a környező településeket. Összesen 1.550.000,- Ft támogatást kaptak. Azon 

települések önkormányzataitól, ahol tűzoltó egyesület működik, onnan nem kaptak működési 

hozzájárulást. 

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy hány fővel működik a tűzoltóság. 

 

Polgár Viktor: válaszul elmondja, hogy az aktív taglétszám 65 fő. Kb. 30 fő az, akik 

vonulószolgálatot látnak el, főállású 11 személy.  

 

Bárány József: megköszöni a tájékoztatást és további eredményes munkát kíván. 

 

Polgár Viktor a napirend tárgyalását követően távozik a bizottság üléséről.  

 

 

3.) Napirendi pont 

Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az ismertetésre. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást, és kéri a bizottság tagjait, amennyiben nincs 

kérdésük, szavazzanak. Kéri, aki elfogadja az elszámolást, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 

nyújtott 500.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 
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4.) Napirendi pont 

Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi a bizottság tagjait van- e kérdés. 

Nincs. Kéri szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

57/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Torna Club Egyesület részére 

nyújtott 5.000.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

5.) Napirendi pont 

Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatót, kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Nincs. 

Kéri szavazzanak.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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58/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület 

részére nyújtott 250.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

6.) Napirendi pont 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére a II. Székely – Magyar Utánpótlás 

Labdarúgó Torna megrendezéséhez nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bárányos József: megadja a szót a jegyzőnek.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatót. Kéri a bizottság tagjait, amennyiben van 

kérdésük, jelezzék. Nincs hozzászólás. Kéri szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére a II. Székely – Magyar 

Utánpótlás Labdarúgó Torna megrendezéséhez nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére a II. Székely – Magyar 

Utánpótlás Labdarúgó Torna megrendezéséhez nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel 

Önkormányzata részére nyújtott 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

7.) Napirendi pont 

Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási támogatás 

elszámolásáról 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: ismerteti a napirendi pontot. 

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük, észrevételük. Nincs 

hozzászólás, kéri szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási 

támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott köztemető fenntartási támogatás 

elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Református Egyházközség részére 

nyújtott 2.700.000,-Ft vissza nem térítendő köztemető fenntartási önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

8.) Napirendi pont 

Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás módosításáról 

 

Bárányos József: megadja a szót Fritz Gábornak. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  
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Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Felkéri a bizottság tagjait, amennyiben van 

hozzászólásuk jelezzék. Nincs kérdés, észrevétel, ezért kéri szavazzanak. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás módosításáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Református Egyházközség részére 

nyújtott 450.000,-Ft vissza nem térítendő hitéleti támogatás felhasználását 2018. december 31-

re, az elszámolási határidejét 2019. március 31-re módosítja. 

 

 

9.) Napirendi pont 

A Bicske Építő Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottságot van-e kérdés, észrevétel. 

Nincs, kéri szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

62/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Építő Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot 

az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2017 évi beszámolóját  

201 077,- eFt mérlegfőösszeggel és 8 811 eFt (nyereség) adózott eredménnyel elfogadja. 

 

 

10.) Napirendi pont 

A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról és tevékenységi körének kibővítéséről 

 

Bárányos József: megadja a szót Fritz Gábornak. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: a tevékenységi kör kibővítése véleménye szerint segítséget nyújthat a 

tulajdonos önkormányzat számára is. Megkérdezi, hogy elláthat-e olyan feladatokat, amely 

nincs szoros összefüggésben a kft alap működésével, példaként említi a projekt menedzseri, és 

marketing feladatokat.  

 

Fritz Gábor: igennel válaszol. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást, kérdezi a bizottságot van-e kérdés. Nincs kérdés. 

Kéri szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról és tevékenységi körének kibővítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról és tevékenységi körének kibővítéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske-Csabdi-Mány Kft. 2017. évi beszámolóját 14 297 eFt mérlegfőösszeggel és  

516 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

2. a Bicske-Csabdi-Mány Kft. tevékenységi körének adminisztratív, PR, marketing, 

kommunikációs, projektmenedzseri és pályázatfigyelési feladatokkal való 

kibővítéséhez hozzájárul. 

 

 

11.) Napirendi pont 

A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy a Tószeg utca mely részeire 

vonatkoznak a felújítások. 

 

Fábián Róbert: elmondja, hogy az utca azon részeire is vonatkozik a felújítás, amelyek 

aszfaltburkolat nélküliek. 

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdésük. 

 

Ivanics Imréné: elmondja, hogy már tavaly tervezték a Bajcsy Zsilinszky utca felújítását, 

megkérdezi, hogy jelenleg milyen szakaszban van. 

 

Fábián Róbert: az út tervei megvannak, a Fejér Víz Zrt. azzal a feltétellel járult hozzá az 

engedélyhez, hogy az úttest alatt található vízvezetéket ki kell cserélni. Ezért további 

egyeztetések zajlanak.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervben nem lehet-e prioritásként 

előre venni, mert akkor meg tudnák oldani ennek az utcának az ügyét. 

 

Fábián Róbert: tájékoztatja a bizottságot az útfelújítással és vízvezeték cseréjével kapcsolatos 

munkák kivitelezésének műszaki részleteiről és azok költségének nagyságrendjéről. 

 

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

Nincs, ezért kéri a bizottság tagjait, szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  
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 Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

64/2018. (IV.19.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

• A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C törvény IX. 

Helyi önkormányzatok támogatási fejezete 3. melléklet II.2. pontja alapján meghirdetett 

tárgyi pályázaton részt kíván venni. 

• A pályázat keretében a Madách I. és a Tószeg utcák burkolatát kívánja felújítani, mely 

felújítás becsült költsége 60 millió Ft. 

• A pályázathoz szükséges 30 millió Ft önerőt biztosítja Bicske Város Önkormányzatának 

2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 31. melléklet 

17. pontjában megjelölt keret terhére. 

• A pályázat előkészítési költségeire 2 millió Ft-ot biztosít Bicske Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati 

rendelet 31. melléklet 7. pontjában megjelölt keret terhére. 

• Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása, valamint az pályázatban 

foglalt célok elérése érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat 

megtegye. 

 

 

12.) Bejelentések 

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, van-e bejelentésük. Nincs. A nyílt ülést 

bezárja 8.32 órakor.  

 

Kmf. 

 

 

 Bárányos József Varga Györgyné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 


