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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. szeptember 24. 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Ivanics Imréné elnökhelyettes 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Ónodi Szabó Lajos főépítész, Bicske Építő Kft. igazgatója 

Teszár Tamás Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

 

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

Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, Ivanics Imréné távolmaradását jelezte 

betegség miatt. Felkéri Döme Lászlónét a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kéri, hogy aki a 

jegyzőkönyv-hitelesítő személyével 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

141/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

 

a 2018. szeptember 24-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme Lászlónét 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a napirendekhez van-e valakinek hozzászólása. Kérdés, 

észrevétel hiányában, kéri, aki elfogadja a napirendeket, 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

142/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

a 2018. szeptember 24-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2018. szeptember 24-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Településrendezési eszközök módosításának költségeiről 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

vonatkozásában felügyelő bizottsági ügyrend elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 
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6.) Bicske Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában vagy többségi 

tulajdonában lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bicske Város Önkormányzat 2019–2022 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 

tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A Bicske Építő Kft. 2018. I. és II. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Ercsi Református Missziói Egyházközség részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) 2018. október 6-ai ünnepi megemlékezésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) 2018. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésről.  

 

Bárányos József: kéri, hogy adjanak bővebb tájékoztatást, hogy miből tevődik össze a 6 millió 

forintos módosítás. 

 

Molnár Enikő: részletesen elmondja, hogy miből tevődik össze a módosítás. 

 

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

Nincs hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja a rendelet-módosítást, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
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A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

143/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 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 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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  5 260 893 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  5 260 893 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

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

1. Költségvetési bevételek összege:   2 247 514 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   5 249 212 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:       3 001 697 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege   3 013 379 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                   11 681 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                 3 013 379 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 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3 494 354   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 494 354 

 

  ezer forintban 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 434 931   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 434 931 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 1. 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 116 380   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 116 380   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 95 521   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 95 521   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 34 530   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 34 530   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 261 170   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 261 170   ezer forintban 

állapítja meg. 
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(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 242 080   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 242 080   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 111 518   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 111 518   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 melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2.) Napirendi pont 

A Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 
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Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást az előterjesztésről a bizottság tagjai 

részére. Köszönti Bálint Istvánné alpolgármestert, aki közben megérkezett a bizottság ülésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

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

alapján arányosak a felhasználások, ahol esetlegesen nem, ott magyarázatot találtak az eltérésre 

vonatkozóan. Nincs több hozzászólás, ezért kéri, hogy aki támogatja, és elfogadja, 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

144/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Bicske Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének első félévi teljesítéséről készült beszámolót – a mellékleteivel együtt – 

tudomásul veszi. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3.) Napirendi pont 

Településrendezési eszközök módosításának költségeiről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésről és a kapcsolódó 

településrendezési eszközök módosításáról. 

 

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

fejlesztések kapcsán tovább tudjanak lépni, szükséges a fejlesztési terv módosítása. Nincs 

további hozzászólás, ezért kéri, szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 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, 1 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

145/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

Településrendezési eszközök módosításának költségeiről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a településrendezési eszközök módosításának költségeiről szóló határozati javaslatot 

az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a Bicske Vörösmarty utca 24-26 szám alatti 1068/1, 1068/2 és a 1084 hrsz-ú ingatlanok 

területét,  

a Bicske 0171/3 hrsz-ú ingatlan területét, valamint  

a Bicske 2363/1 és 2363/2 hrsz-ú ingatlanok területét  

érintő településrendezési eszközök módosításához szükséges dokumentációk 

elkészítésére keretösszeggel összesen 1.333.500,- Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetés 

dologi kiadások terhére, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítása 

érdekében szükséges a dokumentációk összeállítására, a legkedvezőbb ajánlatot adó 

tervezővel a szerződést megkösse, a további szükséges jognyilatkozatokat, 

kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 

 

 

4.)  Napirendi pont 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: megadja a szót Fritz Gábornak az előterjesztés ismertetéséhez. 

 

Fritz Gábor: összefoglalja a változást az előző évi csatlakozáshoz képest. 

 

Bárányos József: elmondja, hogy támogatja azt, hogy így ki tudják bővíteni a pályázók 

potenciális körét. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele. Nincs, ezért kéri, hogy aki 

támogatja az előterjesztést, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
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A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

146/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2018/2019. évi fordulójához, kiírja a saját pályázatát és közzéteszi azt az 

önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon, 

2. felhatalmazza a polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról” dokumentumok aláírására, 

3. az ösztöndíj fedezetére a 2019. évi költségvetésben 1.680.000,- Ft keretösszeget 

elkülönít, 

4. a támogatás mértékét mindkét („A” és „B” típus) pályázattípus esetén 8.000,- 

Ft/fő/hónap értékben állapítja meg, 

5. kizárólag azt a pályázót részesíti támogatásban, akinél az egy háztartásban élők 

dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi 

nyugdíj 250%-át, azaz 71.250,- Ft-ot. 

Határidők:  

Csatlakozási nyilatkozat elküldése:                      2018. október 03. 

A pályázat kiírása:                                                 2018. október 05. 

A pályázatok benyújtása: 2018. november 06. 

Bírálati döntés: 2018. december 06. 

Az eredmény közzététel, értesítés:  2018. december 10. 

Felelős: polgármester 
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5.) Napirendi pont 

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában 

felügyelő bizottsági ügyrend elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottsági tagokat az előterjesztésről. Elmondja, hogy az 

Egészségügyi Központnál lefolytatott Állami Számvevőszéki vizsgálat során tett észrevételek 

alapján az önkormányzat valamennyi gazdasági társaságára vonatkozóan kívánják kiterjeszteni 

az ügyrendet.  

 

Bárányos József: vélelmezi, hogy a vizsgálat során tett észrevételek kerületek beépítésre 

ezekben a szabályzatokban is. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele. Hozzászólás 

hiányában kéri, hogy szavazzanak. 

 

Fritz Gábor: felhívja a bizottság tagjainak figyelmét, hogy három határozati javaslatról kell 

döntést hozniuk. Elsőként a Zöld Bicske Nonprofit Kft. felügyelőbizottságnak ügyrendjéről 

szavazzanak. 

 

Bárányos József: kéri, aki támogatja, 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

147/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Zöld Bicske Nonprofit Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról szóló 

határozati javaslatot a határozat melléklete szerint. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Bárányos József: kéri, hogy aki a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 

felügyelőbizottságának ügyrendjét támogatja, 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  
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Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

148/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

A Bicske-Csabdi-Mány Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske-Csabdi-Mány Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról szóló 

határozati javaslatot a melléklet szerint. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Bárányos József: kéri, hogy a Bicske Építő Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét, aki 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

149/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

A Bicske Építő Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Építő Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bicske Építő Kft. 

felügyelőbizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerint. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában vagy többségi tulajdonában lévő 

gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 



12 
 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, adjon tájékoztatást a napirendről. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy ez a szabályzat egységesen érvényes-e minden gazdasági 

társaságra.  

 

Fritz Gábor: igennel válaszol. 

 

Bárányos József: köszönti az ülésen megjelent ügyvezetőket, és megkérdezi, hogy kívánnak-

e hozzászólni. 

 

Teszár Tamás: ismerteti véleményét miszerint ez a javadalmazási szabályzat nem felel meg a 

társaság napi gyakorlatának. Részletesen indokolja ezt.  

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, hogy a határozati javaslatot módosítsák. Kéri, hogy az a 

mondat legyen benne, hogy a munkavállalók kizárólagosan a munkavégzéshez és a munkába 

járáshoz használhatják a társasági gépjárműveit, magáncélra nem. Megkérdezi a bizottság 

tagjait, hogy így elfogadható-e a bizottság tagjai számára. 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

150/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

A Bicske Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában vagy többségi tulajdonában 

lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában vagy többségi tulajdonában 

lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatáról szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok ügyvezetőjének, 

felügyelő bizottsági tagjainak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 208. § szerinti vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról, továbbá a 

jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb 

elveiről szóló javadalmazási szabályzatait a következő módosítással: a szabályzat 17.2 

és 21. pontja módosuljon aszerint, hogy hogy kizárólag a társaság alaptevékenységével 

összefüggésben és munkabájáráshoz használhatják az társaság gépjárművét, 
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2. felkéri a Zöld Bicske Nonprofit Kft., a Bicske Építő Kft., a Bicske-Csabdi-Mány 

Víztermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőit, hogy a szabályzatot az elfogadásától 

számított 30 napon belül a cégiratok között helyezze letétbe, 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

7.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2019–2022 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

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

kéri, hogy aki támogatja, 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

151/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2019–2022 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Bicske Város Önkormányzat 2019–2022 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 

tervéről szóló határozati javaslatot. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

8.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e 

valakinek kérdése, észrevétele. Nincs, ezért kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel 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  
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Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

152/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Bicske Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési 

tervét a melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

9.) Napirendi pont 

A Bicske Építő Kft. 2018. I. és II. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást a napirendről. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megköszöni az ismertetést és megkérdezi a Kft. vezetőjét, kívánja-e 

kiegészíteni az elhangzottakat. 

 

Ónodi Szabó Lajos: megköszöni a szót. Kéri, hogy a képviselő-testületi döntést vizsgálják 

felül, hiszen a cég tevékenysége nem mérhető negyedéves távlatokban, mert a munkáik féléves, 

éves, és annál hosszabb ideig is eltartanak, amíg számlázhatók.  

 

Bárányos József: javasolja, hogy a bizottság a Bicske Építő Kft. beszámolóját fogadja el és 

bizottsági véleményként kéri a  beszámolási kötelezettség gyakoriságát megállapító képviselő-

testületi határozat felülvizsgálatát. Kéri, hogy aki támogatja, 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

153/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

A Bicske Építő Kft. 2018. I. és II. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Építő Kft. 2018. I. és II. negyedéves beszámolójának elfogadásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Bicske Építő Kft. 2018. I. negyedéves beszámolóját 176.746e Ft mérlegfőösszeggel 

és -7 026 eFt adózott eredménnyel elfogadja, 

2. a Bicske Építő Kft. 2018. II. negyedéves beszámolóját 197.502 eFt mérlegfőösszeggel 

és 5.116 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

 

10.) Napirendi pont 

Ercsi Református Missziói Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: elmondja, hogy az elszámolás rendben megtörtént. Megkérdezi, hogy van-e 

valakinek hozzászólása. Nincs, ezért kéri, aki elfogadja, 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

154/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

Ercsi Református Missziói Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Ercsi Református Missziói Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Ercsi Református Missziói Egyházközség 

részére nyújtott 100.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 
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11.) Napirendi pont 

2018. október 6-ai ünnepi megemlékezésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

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

határozati javaslatot, 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

155/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

2018. október 6-i ünnepi megemlékezésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2018. október 6-i ünnepi megemlékezésről szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezés programját az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

Időpontja: 2018. október 5. 17:00 óra 

Helyszíne: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Műsor: Szent László Általános Iskola 

Programterv: 

• Rendhagyó történelmi óra keretében előadást tart: 

Hetényi Tamás a Szent László Általános Iskola igazgató helyettese  

• Koszorúzás a Kossuth téren, a Kopjafánál  

Kiadások:  

• koszorú 

• 30 db plakát 

• fellépőknek csokoládé 
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2. a 2018. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

kormányzati funkción szereplő összeg terhére 50.000,-Ft keretösszeget biztosít, 

 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. A Petőfi 

Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le a programokat. 

 

 

12.) Napirendi pont 

2018. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

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

hogy aki támogatja a határozati javaslatot, 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

156/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

2018. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Tárgy: 2018. október 23-ai ünnepi megemlékezésről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. az október 23-ai megemlékezés programját az alábbiak szerint fogadja el: 

Időpont: 2018. október 22. 10:00 óra 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

A műsor menete: 

1. Himnusz, Székely Himnusz 

2. Ünnepi műsor, előadja: Szent László Általános Iskola, 
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közreműködik a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar 

3. Ünnepi beszédet tart: Bencsik András 

a Magyar Demokrata Hetilap Főszerkesztője 

4. Nyugdíjba vonuló köztisztviselők, közalkalmazottak köszöntése, és a 

Bicskéért Elismerő Oklevél kitüntetés átadása 

5. Koszorúzás az Emlékezés Virágánál 

6. Szózat 

Meghívók, plakátok: 300 db meghívó, 30 db plakát, 3 db nagy plakát. 

2. 2018. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

kormányzati funkción szereplő összeg terhére 750.000,-Ft keretösszeget biztosít, 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. a Petőfi 

Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget. 

 

13.) Bejelentések 

 

Bárányos József: ismerteti, hogy a közvilágítással kapcsolatban van bejelentése. Véleménye 

szerint a szélviharok miatt a közvilágításban problémák adódnak. Elmondja, hogy a Bogya 

Károly utcában napok óta nincs közvilágítás. Kéri, hogy nézzenek utána, hogy mi az oka annak, 

hogy a szélviharok után bizonyos utcákban elmegy a közvilágítás.  

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése. Nincs, ezért megköszöni mindenkinek a 

munkáját. A bizottság nyílt ülését 8.33-kor bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 

 Bárányos József Döme Lászlóné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


