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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. szeptember 26. 8.00. óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Varga Györgyné bizottsági tag 

 

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 

 

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

Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Felkéri Döme Lászlónét a jegyzőkönyv 

hitelesítésére. Kéri, aki elfogadja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő 

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 

162/2018. (IX.26.) HATÁROZATA 

 

 

a 2018. szeptember 26-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme Lászlónét 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Bárányos József: a rendkívüli ülés napirendjére tesz javaslatot. Kéri, aki a napirendet 

elfogadja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő 

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 

163/2018. (IX.26.) HATÁROZATA 

 

a 2018. szeptember 26-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2018. szeptember 26-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Lakóingatlan adás-vételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

 

1.) Napirendi pont 

Lakóingatlan adás-vételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésről.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által 

megállapított árnál többet nem, de kevesebbet adhat az ingatlanért az önkormányzat. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy így van.  

 

Heltai Zsolt: hozzáteszi, hogy ez a terület egy színes multikulturális rész, ahol nagyon szépnek 

kell lennie az ingatlannak.  

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy az eladó ismeri-e az értékbecslést. Folytak-e már 

tárgyalások az eladóval 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy az eladás tényéről igen. De amíg az ingatlanértékbecslő nem adta 

meg az értékbecslést, addig pénzről nem egyeztettek.  

 

Ivanics Imréné: javasolja, hogy ennek ismeretében határozzák meg az árat ennyiben, de 

lehetőség szerint törekedjenek az alacsonyabb vételi árban történő megállapodásra.  
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Bárányos József: szintén hozzáteszi, hogy az önkormányzat valós piaci áron törekedjen 

megvásárolni az ingatlant. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, jelezze. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő 

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 

164/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

Bicske, Losonczy u. 75. (541. hrsz) adás-vételéről 
 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske, Losonczy u. 75. (541. hrsz) adás-vételéről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. meg kívánja vásárolni a bicskei 541 hrsz-ú ingatlant. A vételi ajánlatot  

2018. november 30. napjáig tartja fenn, 

2. az ingatlan vételárát Dr. Póczos Géza igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján keret 

jelleggel bruttó 11.800.000,-Ft összegben állapítja meg, az adásvétellel járó egyéb 

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

3. felkéri a polgármestert, hogy a folytasson tárgyalásokat az eladókkal a vételárral 

kapcsolatban, 

4. a vételárra a bicskei 1068/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséből származó bevétel, valamint 

a 2018. évi költségvetés 30. mellékletének 4. sorában biztosított összeg nyújt fedezetet, 

5. a megvásárolt ingatlant nem elidegeníthető szociális bérlakásként hasznosítja, 

6. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, és felkéri a jegyzőt, 

hogy a megvásárolt ingatlant az önkormányzat vagyonkataszterébe vegye 

nyilvántartásba, üzleti vagyonelemként. 

 

 

Bárányos József: mindenkinek megköszöni a munkát, és további szép napot kíván. A nyílt 

ülést bezárja 8.15 órakor.  

 

 

Kmf. 

 

 

 Bárányos József Döme Lászlóné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 


