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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. november 26. (hétfő) 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Ivanics Imréné elnökhelyettes 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Setéth-Fazekas Hajnalka Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető helyettese 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Dr. Hatos Ágnes Műszaki Iroda ügyintézője 

Dankó Anikó ügyintéző 

 

Bárányos József: megnyitja a Gazdálkodási Bizottság soros, zárt ülését. Megállapítja, hogy a 

bizottság 3 fővel határozatképes. Elmondja, hogy Varga Györgyné jelezte, Heltai Zsolt nem 

jelezte távolmaradását. Felkéri Döme Lászlónét a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kéri, hogy aki a 

jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

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 

194/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

 

a 2018. november 26-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme Lászlónét 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirendekhez. 

Amennyiben nincs, akkor a meghívóban kiküldött javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, aki 

egyetért a napirenddel, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

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 

195/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

a 2018. november 26-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2018. november 26-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási 

kötelezettségéről szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Bicskei Kultúrkúria üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 

Előterjesztő: polgármester 
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9.) Bejelentések 

 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait a költségvetési rendelet módosításáról. 

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy mit takar a zártkerti program támogatás.  

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy egy pályázat keretében nyertek el támogatást útépítésre és 

vadkerítés kiépítésére. 

 

Dr. Hatos Ágnes: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy több, mint 9 millió forintot nyertek az 

előzőekben említett célra. 

 

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

támogatja az előterjesztést, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

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 

196/2018. (XI.26.) 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 Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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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. § Bicske Város Önkormányzat 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  5 527 069 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  5 527 069 ezer forintban 

állapítja meg. 

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

1. Költségvetési bevételek összege:   2 513 690 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   5 515 388 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:       3 001 698 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 3 699 552   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 699 552 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 443 246   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 443 246 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 116 528   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 116 528   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 88 160   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 88 160   ezer forintban 

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

Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 173 937   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 173 937   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 119 953   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 119 953   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 37 028   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 37 028   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 264 703   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 264 703   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(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 261 145   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 261 145   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 114 322   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 114 322   ezer forintban 
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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.) A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, adjon tájékoztatást az előterjesztésről. 

 

Fritz Gábor: ismerteti azt. Elmondja, hogy a módosítás az adóalanyok terheit csökkenti.  

 

Bárányos József: hozzáteszi, hogy van egy egységesítési szándék is, hiszen a magánszemély 

belterületi ingatlanadó és a magánszemélyek garázsának céljaira szolgáló helyiségeinek 

négyzetméter ára egyenlő lenne. 

 

Fritz Gábor: megerősíti ezt.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy külterületi garázsok tekintetében is 228,- Ft lenne.  

 

Fritz Gábor: igennel válaszol.  

 

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

hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
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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 

197/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 
a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

__/2018. ( _____ ) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 

§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében a 

„312,- Ft/ m²/év” szövegrész helyébe a „228,-Ft/m2/év” szöveg lép. 

 

2.§ Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

polgármester jegyző 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2018._____ 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

3.) Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási 

kötelezettségéről szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri Fritz Gábort, adjon tájékoztatást. 



8 
 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a gazdasági társaságok kéréseit 

megvizsgálták és ezért javasolják a korábbi határozat visszavonását és féléves beszámolási 

kötelezettség benyújtását írják elő. 

 

Bárányos József: elmondja, hogy a gazdaság társaságok vezetőinek, illetve az elmúlt év 

tapasztalatai alapján támogatni tudja ezt a javaslatot. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás. 

Nincs, ezért kéri, hogy aki támogatni tudja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

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 

198/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

 

az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről 

szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási 

kötelezettségéről szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről 

szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, 

2. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségét 

féléves időszakban határozza meg, 

3. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolóinak leadási 

határidejét az alábbiak szerint határozza meg: 

Féléves beszámoló leadási határideje: minden év augusztus 15. 

Éves beszámoló leadási határideje: minden év március 31. 

 

 

4.) Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Nincs, 

ezért kéri, aki elfogadja a beszámolót, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
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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 

199/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

 

Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott 

100.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

5.) A Bicskei Kultúrkúria üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Hozzáteszi, hogy a szerződés tervezetét az 

előterjesztés tartalmazza. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Ennek hiányában kéri, aki 

támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

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 

200/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

 

a Bicskei Kultúrkúria üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Kultúrkúria üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.) úgy dönt, hogy a Bicske 1748 hrsz-ú, természetben Ady Endre utca 11. sz. alatti 409 m2 

területű ingatlant 2018. december 1. napjával, határozatlan időtartamra, térítésmentesen 

a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár számára üzemeltetésre átadja, a 

határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés szerint, 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6.) A 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: megkéri a jegyzőt, ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait a jótékonysági koncerthez kapcsolódó 

előterjesztésről. 

 

Bárányos József: hozzáteszi, hogy ez egy sok évre visszanyúló hagyomány, mely mindig nagy 

sikerrel zajlik és amelynek a bevételeiből nehézsorsú embereket támogatnak. Úgy gondolja, 

hogy ezt továbbra is fent kell tartaniuk. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a korábbi évekhez 

hasonlóan most is egy ad hoc bizottság kerül felállításra, melynek tagjai alpolgármester asszony 

és a bizottságok elnökei. Megkérdezi, hogy van-e kérdése, észrevétele a jelenlévőknek. Nincs, 

ezért kéri, aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

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 

201/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

 

A 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

4. a 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertet az előterjesztésben szereplő 

programtervezet szerint rendezi meg,  

5. a rendezvény bevételeit jótékonysági célra, rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy 

(személyek) megsegítésére fordítja, 

6. felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a 

rendezvény előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására 

• plakátok, szórólapok, figyelemfelkeltő tabló előkészítése 

• műsorvezetői forgatókönyv elkészítése, műsorvezetés biztosítása 

• adományszelvények, meghívó elkészíttetése, meghívók postázása 

• adománylevelek elkészítése, ajándékok megvásárlása 

7. a 3. pontban felsorolt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 200.000,- Ft-ot 

biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés dologi kiadásai terhére 

8. a fentiek mellett a 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert 

adománygyűjtését bruttó 300.000,- forinttal támogatja, melyre Bicske Város 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet 

9. elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését 

10. ad hoc bizottság létrehozását határozza el, a bizottság tagjainak az alábbi személyeket 

választja meg: 

• Bálint Istvánné alpolgármester asszony 

• Sulyokné Guba Judit Humánerőforrások Bizottság elnöke 

• Iványi Ferenc Tivadarné Város- és Vállakozásfejlesztés Bizottság elnöke 

• Bárányos József Gazdálkodási Bizottság elnöke 

9. felhatalmazza az ad hoc bizottságot a jótékonysági újévköszöntő koncert bevételének a 

rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy (személyek) közötti elosztására 

 

 

7.) A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: a jegyzőt kéri fel az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait a sportegyesület támogatási kérelméről.  

 

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

határozati javaslatot, jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

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 
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202/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatási kérelméről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. 300.000,-Ft-tal támogatja a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesületet a 

2018. évi költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzat címen rendelkezésre 

álló pénzösszeg terhére, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesülettel 

kötendő, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

8.) „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: a napirend kapcsán kéri a jegyzőt, adjon tájékoztatást számukra.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük. 

Megkérdezi, hogy a díjak összegét nem szeretnék-e emelni. A bizottság tagjai nemmel 

válaszolnak, így változatlan formában teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. Kéri, aki 

támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

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 

203/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei program 2019. évi 

együttműködést meghosszabbítja. 

 

2. Az erről szóló hirdetményt a Bicskei Újságban közzéteszi és ezzel egyidőben a 

jelentkezési lapot a www.bicske.hu önkormányzati honlapon is elhelyezi és biztosítja a 

jelentkezési lap Bicskei Polgármesteri Hivatalban, a Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és a Könyvtárban való terjesztését és leadásának lehetőségét.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a meghosszabbításhoz szükséges dokumentumok 

aláírására.  

 

4. A pályázatokat 2019. 08. 15-ig a következő bizottság bírálja el: 

• Bálint Istvánné alpolgármester asszony  

• Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszony  

• Nagy Attila igazgató úr 

 

5. Ünnepélyes ajándékutalvány átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor. 

 

6. Az I. helyezettet 15.000.- Ft-os, a II. helyezettet 10.000.- Ft-os, III. helyezettet 5.000.- 

Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a Farmer Center Kft. 2060 Bicske, Szent István 

út 86. szám alatti gazdaboltban vásárolható le. 

 

7. A költségeket az önkormányzat 2018. évi költségvetés pénzmaradvány terhére biztosítja 

keret jelleggel 250.000.- Ft összegben. 

 

 

9.) Bejelentések 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy kíván-e valaki bejelentést tenni. Elmondja, hogy neki 

lenne egy bejelentése. Tájékoztatja a jegyzőt, hogy a Bogya Károly utca páratlan oldalának 

utolsó háza előtt lévő napelemes lámpa továbbra sem világít, ennek kijavítását kéri. Hozzáteszi, 

hogy azért lenne erre szükség, mert ez egy kereszteződésben van. 

 

Ivanics Imréné: jelzi, hogy a Csokonai iskola kazánháza körüli út rossz állapotban van. 

 

Bárányos József: elmondja, hogy a Csokonai Iskola Szent István úti épületénél van a 

„fehérháznak” nevezett fűtőközpont, ahol van egy körgyűrű, ahol a busz is meg tud fordulni. 

Elmondja, hogy ezen az úton nagy az átmenő forgalom.  

 

http://www.bicske.hu/
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Ivanics Imréné: továbbá jelzi, hogy a Csók utca 2. szám alatti ingatlan előtt átfúrták az utat, 

amely felpúposodott, és most már beszakadt az út széle, amely nagyon balesetveszélyessé teszi 

a közlekedést.  

 

Bárányos József: további bejelentés hiányában megköszöni mindenkinek a munkáját. A 

bizottság ülését 8.28-kor bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 

 Bárányos József Döme Lászlóné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 


