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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. május 24. 8.39 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 

 

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 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. igazgatója 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Bárányos József: ismételten köszönti a Gazdálkodási Bizottság ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Döme 

Lászlónét. A kiküldött napirendi pontok mellé a 13. pontot követően felvételre javasolja a 

Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, 

valamint a „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

szóló előterjesztéseket. Továbbá elsőként kéri tárgyalni a Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról szóló napirendet. 

Megkérdezi a bizottság tagjait, aki támogatja a jegyzőkönyv hitelesítőre és a napirendekre tett 

javaslatot.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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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75/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2018. május 24-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról és 

napirendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme Lászlónét 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A 2017. évi zárszámadás megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A 2017. évi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 
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11.) Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) Az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési feladatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) Bicske, Losonczy u. 127. (568. hrsz) adásvételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) A Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

15.) A „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

16.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: kéri, hogy a napirendi pont tárgyalásánál a bizottság az előzőekben a zárt 

ülésen meghozott döntés figyelembevételével hozza meg majd döntését. Felkéri Szoboszlai 

Enikőt, adjon tájékoztatást a bizottság számára a társaság 2017. évi beszámolójával 

kapcsolatosan.  

 

Szoboszlai Enikő: elmondja, hogy a zárt ülésen főorvos úr által kimerítő információkat kapott 

a bizottság az Egészségügyi Központ működéséről.  

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, észrevétel. 

Nincs, ezért kéri, hogy a zárt ülés döntésének figyelembevételével fogadják el a Bicskei 

Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját. Kéri a bizottság 

tagjait, aki elfogadja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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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76/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.  2017. évi beszámolóját 650 

230 eFt mérlegfőösszeggel és 74 192 eFt adózott eredménnyel fogadja el. 

 

2. A 2018. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadja. 

 

3. Hozzájárul 40 millió Ft fejlesztési céltartalékba helyezéshez. 

 

A napirendi pont tárgyalását követően, 8.45-kor Szoboszlai Enikő, dr. Balogh Gyula távoznak.  

 

 

2.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás hiányában 

kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

77/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

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. § Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

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

szervei 2017. évi költségvetésének  

1. kiadási főösszegét  5 041 876 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  5 041 876 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

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

1. Költségvetési bevételek összege:   4 233 467 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   5 013 471 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:          780 004 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege      808 409 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                   28 405 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                    781 766 ezer forint 

7. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg. 

 

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

„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3 394 537   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 394 537 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 394 481   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 394 481 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 118 703   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 118 703   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 80 766   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 80 766   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 183 764   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 183 764   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 67 211   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 67 211   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 31 972   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 31 972   ezer forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 

2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 345 321   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 345 321   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 192 757   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 192 757   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

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



7 
 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 222 394   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 222 394   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 9 970   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 9 970   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet 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 mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

3.) Napirendi pont 

A 2017. évi zárszámadás megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az napirend ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi Molnár Enikőt, hogy kívánja-e még 

kiegészíteni. 

 

Molnár Enikő: elmondja, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait maximálisan ellátta, 

véleménye szerint a gazdálkodás összességében stabil és eredményes volt. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.  

 

Ivanics Imréné: jelzi, hogy nem szorosan kapcsolódik a napirendi ponthoz, de szeretne 

részletes tájékoztatást kapni a következő bizottsági ülésre a pályázatokra vonatkozóan, hogy 
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milyen pályázatokat nyert el az önkormányzat, illetve milyen megállapodások kerültek 

megkötésre, továbbá milyen az aktuális állapot és a befejezési dátuma az adott pályázatnak.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a zárszámadással kapcsolatban van-e még kérdés. 

Megköszöni a hivatal dolgozóinak eddigi munkáját. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri, hogy 

aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

78/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2017. évi zárszámadás megalkotásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2017. évi zárszámadás megalkotásáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018 önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály 

valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (….) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

 

 

„Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”  

 

 

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló beszámolót -  a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően 
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(1)    5 220 075 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből 

  

              a) 4 071 666 eFt költségvetési bevétellel 

              b) 1 148 409  eFt finanszírozási bevétellel 

 

  (2)    2 206 696 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből 

            a) 2 178 291 eFt költségvetési kiadással 

                            b)     28 405 eFt finanszírozási kiadással 

             hagyja jóvá. 

2.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét   879 168   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 818 131 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 323 350   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 331 402 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 103 502   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 113 502   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 71 582   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 71 582   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 159 005   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 166 477   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi  költségvetésének 

teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 55 758   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 57 690   ezer forintban 
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állapítja meg. 

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

és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének teljesített 

bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 26 579   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 28 579   ezer forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 2017. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 200 981   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 222 101   ezer forintban 

állapítja meg. 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 175 785   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 180 886   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

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

Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási 

főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 206 956    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 222 380    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 4 030    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 7 345    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összesített 

bevételeit és kiadásait az 1. számú mellékletben, bevételeit előirányzat-csoportonként 14. 

számúmellékletben, kiadásait előirányzat-csoportonként a 15. számú mellékletben határozza 

meg. 

(2) Az intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2.-11. számú 

mellékletben, Bicske Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 12.számú mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési 

mérlegét közgazdasági tagolásban a 13.számú mellékletben határozza meg. 

a) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények 

bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16.-18. számú 

mellékletben határozza meg. 

b) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését az 19. számú mellékletben határozza meg. 

c) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését a 20-24. számú mellékletben határozza meg. 
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d) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 

25. számú mellékletben határozza meg. 

e) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését 

a 26. számú mellékletben határozza meg. 

f) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 

27. számú mellékletben határozza meg. 

 

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások 

előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

(4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és teljesítését 

feladatonként a 29. számú, illetve 30. számú mellékletnek megfelelően határozza meg. 

(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

 

4. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több 

éves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 32. mellékletnek 

megfelelően határozza meg. 

 

5. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletek és a 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2017 – 2020. közötti időszakról szóló 

kimutatását a 33. számú melléklet szerint határozza meg. 

 

6. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatás 

adatait a 34. számú melléklet alapján határozza meg. 

 

7. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat az uniós pályázati 

forrásból megvalósuló feladatait a 35. számú   melléklet alapján határozza meg. 

 

8. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részesedéseinek 2017. 

december 31-i állapot szerinti bemutatását a 36. számú mellékletnek megfelelően határozza 

meg. 

 

9. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi könyvviteli 

mérlegét a 37. számú melléklet szerint határozza meg. 

 

10. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

vagyonkimutatását a 38. számú melléklet szerint határozza meg. 

 

11. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi összesített 

maradvány-kimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg. 

 

12. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi összesített    

eredménykimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg. 
 

13. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi előirányzat 

felhasználási tervet a 41. melléklet szerint határozza meg. 

 

14.§ Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi auditált 

Költségvetési Beszámolóját hagyja jóvá. 
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15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

         (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2017. évi költségvetésről szóló 

5/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelet.  

 

  

 

 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 mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

4.) Napirendi pont 

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt a napirend ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

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

ezért kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

79/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról készült 

vagyonkimutatást a melléklet alapján elfogadja. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

5.) Napirendi pont 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: átadja a szót a jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor: ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Felügyelő bizottság a beszámolót 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Bárányos József: megadja a szót Teszár Tamásnak. 

 

Teszár Tamás: részletes tájékoztatást ad a bizottság számára a társaság 2017. évi 

beszámolójáról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás aktuális állapotáról.  

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 

beszámolóhoz. Nincs, ezért kéri, hogy szavazzanak.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

80/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

4. a Zöld Bicske Nonprofit Kft. a 2017 évi beszámolóját 1 055 732 eFt mérlegfőösszeggel és 

50 560 eFt adózott eredménnyel fogadja el. 

 

5. a 2018. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadja. 
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Teszár Tamás a napirendi pont elfogadását követően 9.26-kor távozik a bizottság üléséről. 

 

 

6.) Napirendi pont 

A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Nincs, kéri, hogy szavazzanak.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

81/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló 

Közalapítvány 2017. évi beszámolóját 7 969,- eFt mérlegfőösszeggel és -14 eFt (veszteség) 

közhasznú tevékenységből származó eredménnyel elfogadja. 

 

 

 

7.) Napirendi pont 

A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Nincs, kéri, hogy aki támogatja, 

jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

82/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Tárgy: A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. 

évi beszámolóját 11 441,- eFt mérlegfőösszeggel és 2 836 eFt (nyereség) közhasznú 

tevékenységből származó eredménnyel elfogadja. 

 

 

8.) Napirendi pont 

A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Nincs, kéri, hogy szavazzanak.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

83/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 

2017. évi beszámolóját 5 536,- eFt mérlegfőösszeggel és -619 eFt (veszteség) közhasznú 

tevékenységből származó eredménnyel elfogadja. 
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9.) Napirendi pont 

A 2017. évi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: megadja a szót a jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az elszámolást megvizsgálta a 

pénzügyi és költségvetési iroda és azt rendben találta. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés. Nincs, kéri, hogy elfogadja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

84/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2017. évi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2017. évi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások 

elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére  

1. 2017. évre a Roma Tanoda működési költségekre 1.500.000, -Ft; 

2. 2017. évre a Roma Napok megszervezésére 2.000.000, -Ft; 

3. 2017. évre a működési költségekre 5.000.000, -Ft 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

 

10.) Napirendi pont 

A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Bárányos József: megadja a szót a jegyzőnek. 
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Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az elszámolást megvizsgálta a 

pénzügyi és költségvetési iroda és azt rendben találta. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés. Nincs, kéri, hogy elfogadja, jelezze. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

85/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 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-testülete a Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE 

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

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

11.) Napirendi pont 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: megadja a szót a jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az elszámolást megvizsgálta a 

pénzügyi és költségvetési iroda és azt rendben találta. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés. Nincs, kéri, hogy elfogadja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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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86/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 

Szolgáltató Kft. részére nyújtott 3.000.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

12.) Napirendi pont 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 

feladatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatást ad a napirendi pontról a bizottság számára. 

 

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

aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

87/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési feladatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 

feladatokról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 

azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárások sikeres lefolytatása érdekében 

hozzájárulását adja, hogy az eljárások koordinálása, lefolytatása érdekében a polgármester a 

kononzorciumi partnerekkel tárgyalásokat folytasson, az eljárások és a pályázat sikeres 

lebonyolítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye. 
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13.) Napirendi pont 

Bicske, Losonczy u. 127. (568. hrsz) adásvételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

 

Ivanics Imréné: elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő összehasonlítás alapján az a 

véleménye, hogy keressenek olcsóbb eladó ingatlant.  

 

Bárányos József: javasolja, hogy a határozati javaslat második pontját módosítsák bruttó 8 

millió forintra.  

 

Ivanics Imréné: hozzáteszi, hogy további javaslata a határozat kiegészítése azzal, hogy ha az 

eladó nem fogadja azt el, akkor felkérik a polgármestert másik ingatlan kiválasztására a 

keretösszeg mértékéig. 

 

Bárányos József: egyetért a javaslattal, ezért azt teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a javasolt 

módosítással egyetért, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

88/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske, Losonczy u. 127. (568. hrsz) adásvételéről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske, Losonczy u. 127. (568. hrsz) adásvételéről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. megvásárolja a bicskei 568 hrsz-ú ingatlant. A vételi ajánlatot 2018. június 30. napjáig 

tartja fenn, 

2. az ingatlan vételárát bruttó 8.000.000,-Ft összegben határozza meg, az adásvétellel járó 

egyéb költségeket – ügyvéd, ingatlan-nyilvántartás – az önkormányzat viseli, 

3. a vételárra a 2018. évi költségvetés 30. mellékletének 4. sorában biztosított összeg nyújt 

fedezetet. 

4. a megvásárolt ingatlant az adásvételt követően nem elidegeníthető szociális 

bérlakásként hasznosítja, 
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5. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és felkéri a jegyzőt, 

hogy a megvásárolt ingatlant az önkormányzat vagyonkataszterébe vegye 

nyilvántartásba forgalomképes vagyonelemként. 

6. amennyiben az eladó az ajánlott vételi összeget nem fogadja el, úgy felkéri a 

polgármestert a 2. pontban meghatározott összeg erejéig másik értékesítésre szánt 

ingatlan kiválasztására. 

 

 

14.) Napirendi pont 

A Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy elfogadja-e a bizottság a beszámolót.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

89/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei I. sz. Általános Iskoláért 

Közalapítvány 2017. évi beszámolóját 943 eFt mérlegfőösszeggel és 128 eFt tárgyévi 

eredménnyel elfogadja. 

 

 

15.) Napirendi pont 

A „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt a napirendi pont ismertetésére 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 
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Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, 

jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

90/2018. (V.24.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 

2017. évi beszámolóját 2 208 eFt mérlegfőösszeggel és 19 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

16.) Bejelentések 

Bárányos József: megadja a szót a bizottság tagjainak.  

 

Ivanics Imréné: elsőként kéri annak vizsgálatát, hogy a LIDL áruházhoz a Kossuth utcáról, a 

körforgalom felőli oldalról is be lehessen hajtani és ott ki is lehessen hajtani a megnövekedett 

forgalom okozta balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében.  

Másodikként az említett áruházhoz vezető zebra létesítésének lehetőségére kérdez rá 

ismételten. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait egy korábbi bejelentés kapcsán tett intézkedésről, 

mely a 1676/13, 1676/14, a 1676/15 és a 1676/16 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozott. Elmondja, 

hogy a tulajdonosok megkeresésére került sor, akik arról tájékoztatták a hivatalt, hogy a 

vízelvezető árok vízelvezető képességét helyreállítják és arról tájékoztatást küldenek majd.  

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy kérdése a korábbi képviselő-

testületi döntés végrehajtására vonatkozik. Ismerteti, hogy a testületi ülésen közlekedési táblák 

cseréjéről döntöttek. Megkérdezi, hogy hogyan áll ezeknek a cseréje. Kéri a végrehajtás 

megtételének ellenőrzését.  

További bejelentés hiányában az ülést 9.52 órakor bezárja. Kéri, hogy a zárt üléssel folytassák 

a munkát, a meghívóban kiküldött további napirendi pontok tárgyalásával. 

 

Kmf. 

 

 Bárányos József Döme Lászlóné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 


