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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. november 10. 8.16 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Ivanics Imréné bizottsági tag, elnökhelyettes 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Bárányos József elnök 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Bajcsai Tamás Bicske Városi Konyha vezetője 

 

Ivanics Imréné: köszönti a Gazdálkodási Bizottság rendkívüli, nyílt ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Felkéri Döme Lászlónét a jegyzőkönyv 

hitelesítésére. Kéri, aki elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, 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 Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

191/2018. (XI.10.) HATÁROZATA 

 

a 2018. november 10-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme Lászlónét 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Ivanics Imréné: a rendkívüli ülés napirendjére tesz javaslatot. Kéri, aki a napirendet 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 Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

192/2018. (XI.10.) HATÁROZATA 

 

a 2018. november 10-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2018. november 10-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1.) Napirendi pont 

A Bicske Városi Konyha Szent István út 42. sz. alatt található telephelyének 

felújításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Ivanics Imréné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésről. Elmondja, hogy a Bicske Városi 

Konyha Szent István út 42. szám alatti telephelyéről készültek fényképek, amelyeket az 

előterjesztés melléklete tartalmaz. A fényképekből is egyértelműen látszik, hogy feltétlenül 

szükséges a tálaló konyha felújítása. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a felújításra 3 érvényes 

árajánlat érkezett. 

 

Ivanics Imréné: kérdezi, hogy az árajánlatban szereplő árak, bruttó árak-e. 

 

Fritz Gábor: válaszában jelzi, hogy igen. 

 

Ivanics Imréné: kérdezi van-e egyéb kérdés, javaslat. Ha nincsen, akkor kéri, hogy aki a 

határozati javaslattal 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 Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

193/2018. (XI.10.) HATÁROZATA 

 

a Bicske Városi Konyha Szent István út 42. sz. alatt található telephelyének felújításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Városi Konyha Szent István út 42. sz. alatt található telephelyének 

felújításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Bicske Városi Konyha Szent István út 42. sz. alatti telephelyének felújítási munkáira 

érkezett ajánlatokat megismerte, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó PT FITTER Kft-vel 

a szerződést megkösse, 

3. a munka elvégzésére az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő tartalék 

terhére 19.218.248,- Ft-ot biztosít, 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítás érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye, 

5. felkéri a Bicske Városi Konyhát, hogy a felújítás időtartama alatt is gondoskodjon az 

étkeztetésről. 

 

Ivanics Imréné: mindenkinek megköszöni a munkát, és további szép napot kíván. A nyílt ülést 

bezárja 8.20 órakor. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

        Ivanics Imréné Döme Lászlóné 

 Gazdálkodási Bizottság elnökhelyettese a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 


