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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2018. augusztus 30. 8.00. óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

- 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Kissné Bükkös Éva ügyintéző 

Dr. Hatos Ágnes Műszaki iroda ügyintézője 

Dr. Bourgla Ossamha Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tagja 

Iványi Ferenc Tivadarné Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tagja 

  

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

Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes és felkéri Heltai Zsoltot a jegyzőkönyv 

hitelesítőjének. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

136/2018. (VIII.30.) HATÁROZATA 

 

a 2018. augusztus 30-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Heltai Zsoltot 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Bárányos József: A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Megkéri, 

a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a napirendet, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

137/2018. (VIII.30.) HATÁROZATA 

 

a 2018. augusztus 30-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a 2018. 

augusztus 30-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Bicskei Városi Bölcsőde és Kultúrkúria kivitelezési szerződések módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A Bicskei Mentőállomás támogatása céljából jótékonysági bál szervezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Az Idősek Világnapja rendezvény megszervezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1.) Napirendi pont 

Bicskei Városi Bölcsőde és Kultúrkúria kivitelezési szerződések módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort, ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy két projektről van szó. A 

közbeszerzési eljárást lefolytatták mindkét esetben, amelynek során a nyertessel a szerződés 

megköttetett. A közbeszerzési hatóság, jelen esetben az Államkincstár mindkét közbeszerzést 

utóellenőrizte és a jelentésében megállapítottak alapján a szerződéseket módosítani kell. A 

bölcsődére vonatkozó szerződést még egy okból szükséges módosítani, mégpedig a pótmunkák 

miatt. A pótmunkákat is szerepeltetni szükséges a szerződésben. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy nem érti, hogy a kivitelezési 

munkák megkezdése előtt miért nem derült ki, hogy nem került be a tervezésbe a babakocsi 

tároló, pedig egy bölcsődénél ez egy fontos szempont. Nehezményezi azt is, hogy a gépészeti 

munkák során miért nem derültek ki hamarabb a hiányosságok. Megadja a szót Heltai Zsoltnak. 

 

Heltai Zsolt: elmondja, hogy a bölcsőde felújításának összegét sokallja.  
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Bárányos József: megköszöni a hozzászólást. 

 

Döme Lászlóné: megkérdezi, hogy jól érti-e, hogy a közbeszerzés lezárult, volt egy terv, 

hozzákezdett a kivitelező, jött az ellenőrzés. és ami közbe jött pótmunka, arról van-e szó most. 

 

Heltai Zsolt: igennel válaszol Döme Lászlóné kérdésére, továbbá elmondja azt is, hogy a 

fővállalkozó nem bicskei lakos és egy bicskei vállalkozó végzi el a tényleges munkát, akitől 

nem kértek be árajánlatot.  

 

Bárányos József: elmondja, hogy ez egy lezárult közbeszerzés, voltak pályázók az egyik nyert 

és jogosultsága van arra, hogy alvállalkozót alkalmazzon. Felkéri a műszaki osztály 

munkatársát, hogy válaszoljon. 

 

Dr. Hatos Ágnes: Döme Lászlóné korábbi kérdésére válaszolva elmondja, hogy két dologról 

szól az előterjesztés. Az egyik a közbeszerzés ellenőrzése. Az alap szerződés tartalmaz olyan 

információt, hogy a megrendelő által kért pótmunkákat kötelesek elvégezni. A pótmunka két 

féle lehet. Az egyik a műszaki szükségességből eredő elrendelt, illetve a megrendelő plusz 

igénye. Elmondja, hogy a bölcsőde homlokzat szigetelést jogszabály változás miatt kellett 

elrendelnie a kivitelezőnek. Felhívja a figyelmet, hogy azért nem tudták megvárni a döntést, 

mert a határidő szűkös. Október 1-én muszáj a bölcsődének üzemképesnek lennie. Babakocsi 

tároló volt korábban a bölcsődében, viszont a tervező figyelmetlenségéből adódóan nem vette 

figyelembe, hogy az a babakocsi tároló a felújítás során el fog tűnni és neki az újról 

gondoskodni kellett volna. Ezért ezt is pótolni kell, mert az olyan előírás, amelyet a bölcsőde 

működéséhez muszáj betartatni. Bárányos József kérdésére válaszolva, amely szerint a 

gépészeti munkák során miért utólag derültek ki a hiányosságok dr. Hatos Ágnes elmondja, 

hogy egy működő intézménynél a gépész nem tudja ellenőrizni, hogy a radiátorok illetve csövek 

milyen állapotban vannak. Az akkor derül ki, amikor elkezdték az új rendszer kialakítását.  

 

Bárányos József: a tetőszerkezetről szeretne tájékoztatást kérni. 

 

Dr. Hatos Ágnes: elmondja, hogy amikor kibontásra került a födém, akkor derült ki, hogy a 

szarufák végeit is meg kell erősíteni, illetve a rovar és gombamentesítést is el kellett végezni. 

Ezt bontás nélkül nem tudták megállapítani. 

 

Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek még 

észrevétele, hozzászólás. Nincs hozzászólás. Ezért kéri, hogy szavazzanak. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

 

 

 

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen, 1nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

138/2018. (VIII.30.) HATÁROZATA 

 

Bicskei Városi Bölcsőde és Kultúrkúria kivitelezési szerződések módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Városi Bölcsőde és Kultúrkúria kivitelezési szerződések módosításáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00021 projekt - Bicskei Kultúrkúria és a TOP 1.4.1-15-FE1-2016-

00035 projekt - Bicske Városi Bölcsőde vonatkozásában a kivitelezési munkákra vonatkozó 

2018. március 14-én kelt vállalkozási szerződéseket a közbeszerzési utóellenőrzési 

jelentésekben foglaltaknak megfelelően e határozat melléklete szerint módosítja, 

 

2. a Bicske Városi Bölcsőde kivitelezés pótmunkáinak fedezetét a 3/2018. (II.14.) 

önkormányzati rendelet 31. mellékletének 12. sora alapján biztosítja, 

 

3. e határozat végrehajtása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és 

kötelezettségvállalás megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

2.) Napirendi pont 

Jótékonysági bál megszervezéséről a Bicskei Mentőállomás támogatása céljából 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárány József: felkéri Fritz Gábort, ismertesse a következő napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: kéri a bizottság tagjait, hogy támogassák a jótékonysági bált, és kéri, hogy 

aki egyet ért a napirendi ponttal jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

 

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

139/2018. (VIII.30.) HATÁROZATA 

 
Jótékonysági bál megszervezéséről a Bicskei Mentőállomás támogatása céljából 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Jótékonysági bál megszervezéséről a Bicskei Mentőállomás támogatása céljából szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. A Bicskei Mentőállomás támogatása céljából megrendezendő jótékonysági bált az 

alábbi időpontban és helyszínen rendezi meg: 

 

Időpont: 2018. október 27. szombat 18.00 óra 

Helyszíne: Báder Fogadó 

Rendezvényen fellép: Retro Band Zenekar 

Belépőjegy ára: 5.000,-Ft/fő 

 

2. A jótékonysági bál bevételeit a Bicskei Mentőállomás működésének támogatására 

fordítja eszközbeszerzés formájában. 

3. Felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a 

rendezvény előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására 

• plakátok, szórólapok előkészítése 

• meghívó elkészíttetése, meghívók postázása 

• belépőjegyek, támogatói jegyek elkészítése 

4. A 3. pontban felsorolt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 300.000,- Ft-ot 

biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „tartalékképzés 

támogatásokra” előirányzat terhére.  

5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adománygyűjtésre „Bicskei Mentőállomás 

támogatása” elnevezésű alszámlát nyisson.  

6. A jótékonysági bál adománygyűjtését bruttó 1.000.000,- forinttal támogatja, melyre 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének „tartalékképzés 

támogatásokra” előirányzat terhére biztosít fedezetet. 

7. Elrendeli a rendezvény céljának, valamint az adományozás formájának a helyben 

szokásos módon történő meghirdetését 

8. Felkéri a polgármestert, hogy a Bicskei Mentőállomással egyeztetéseket folytasson a 

beszerzendő eszközökről. 

9. A 8. pont szerinti eszközök beszerzése érdekében felhatalmazza a polgármestert 

valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

10. Felkéri Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt a rendezvény programjainak 

lebonyolítására. 

 

3.) Napirendi pont 

az Idősek Világnapja rendezvény megszervezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: megkéri Fritz Gábort, ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 
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Bárányos József: megköszöni a tájékoztatást. Kéri a bizottság tagjait, akinek van hozzá szólása 

tegye meg. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, hogy szavazzanak. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

140/2018. (VIII.30.) HATÁROZATA 

 
az Idősek Világnapja rendezvény megszervezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Idősek Világnapja rendezvény megszervezéséről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Világnapja rendezvény 

megszervezésére 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít a 2018. évi költségvetés kiemelt állami, 

önkormányzati ünnepségek előirányzat címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére. 

 

 

Bárányos József: a nyílt ülést bezárja 8.19 órakor. Mindenkinek megköszöni a munkát, és 

további szép napot kíván. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 Bárányos József Heltai Zsolt 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 


