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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendes, nyilvános üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2022. február 24. (csütörtök) 8.03 óra 

 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Csonka István bizottsági tag 

Döme Lászlóné  bizottsági tag 

Ivanics Imréné  bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

 

Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag       igazoltan távol 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Molnár Enikő  Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Druzsin László Műszaki Iroda vezetője 

Schulman Izabella ügyintéző, 

 

 

Bárányos József szeretettel köszönt mindenkit, a bizottsági ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 

az ülés szabályszerűen került összehívásra és 4 fővel határozatképes. Döme Lászlónét kéri fel 

jegyzőkönyv hitelesítésre. Kéri, aki ezt támogatja az 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 

6/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

A 2022. február 24. napján megtartott rendes, nyilvános ülés  

jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme 

Lászlónét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Határidő: 2022.02.24. 

Felelős: elnök 

 

Bárányos József kéri, aki a meghívóban kiküldött napirendet elfogadja az 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 

7/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

A 2022. február 24. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2022. február 24. napi rendes, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1.) A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott anyagi támogatás 

felhasználásáról szóló elszámolás 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Bicskei Római Katolikus Plébánia részére nyújtott hitéleti támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bejelentések 

 

 

Határidő: 2022.02.24. 

Felelős: elnök 

 

 

1.) Napirendi pont: A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról szóló elszámolás 

(1. sz. előterjesztés) 
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Bárányos József tájékoztatja a bizottságot, hogy három átruházott bizottsági hatásköri 

előterjesztés van, mindegyik pénzügyi beszámoló. Elsőként a rendőr-főkapitányság 

elszámolása. Kéri jegyző urat ismertesse röviden az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor tartalmuknál fogva összekapcsolódnak az előterjesztések, mindhárom esetben 

arról van szó, hogy az önkormányzattól támogatási összegben részesültek a támogatottak. 

Minden esetben a szerződéses feltételeknek megfelelően elszámoltak a támogatottak, így a 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság is. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. Amennyiben nincs, kéri, 

aki támogatja az 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 

8/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott anyagi támogatás 

felhasználásáról szóló elszámolás 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a Fejér Megyei 

Rendőr-főkapitányságnak 2020. évben nyújtott anyagi támogatás felhasználásáról szóló 

elszámolását elfogadja. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

 

2.) Napirendi pont: A Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

(18. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József az összeg lényegesen nagyobb, sok mindenre költöttek az üzemanyagtól 

kezdve a tisztítószerekig, közüzemi számlák, egészségügyi vizsgálat tehát rengeteg tétel van. 

Rendben elszámolt a Torna Club is. Kérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Nem lát jelentkezőt. Kéri, aki támogatja a határozati javaslatot az 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 

9/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a Bicskei Torna 

Club Egyesület részére, a 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 20.000.000,- 

Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

 

3.) Napirendi pont: A Bicskei Római Katolikus Plébánia részére nyújtott hitéleti 

támogatás elszámolásáról 

(19. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A hitéleti támogatás 900 

ezer forint, szintén rendben elszámoltak ezzel a támogatással is. Kérdezi van-e kérdés. 

 

Ivanics Imréné kérdezi, hogy külön fizet-e az önkormányzat a temető fenntartásra. 

 

Fritz Gábor igennel válaszol. 

 

Bárányos József köszöni. Amennyiben nincs több kérdés kéri, aki támogatja az 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 

10/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Római Katolikus Plébánia részére nyújtott hitéleti támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a Bicskei Római 

Katolikus Plébánia részére, a 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 900.000,- 
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Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

 

4.) Bejelentések 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van-e bejelentése valakinek, amennyiben nincs ő élne ezzel a 

lehetőséggel. 

A Bogya Károly utca aljában a bal oldali napelemes lámpa nem világít, illetve egy közepes 

széltől is elmegy ott a világítás. Nagyon sötét az az utca és nagyon sokan járnak le dolgozni az 

MMG-be meg a másik üzembe. Úgy gondolja valami hálózati probléma lehet, ha jól tudja 

március elején lesz valami hálózat karbantartás és ezt a lakók felé jelezte a szolgáltató csak azt 

nem tudja, hogy mi a tárgya. A Bogya Károly utca alján elektromos kábelt fektettek, úgyhogy 

újra széttúrtak mindent és ugyan megcsinálták a vízelvezetést, de most a felszíni víz nem fog 

tudni elfolyni, mert megszűnt az utca aljában az árok, – fogászattól a Jókai utca aljáig – 

egyszerűen betemették. Illetve az átvágástól nagyon megsüllyedt a Bogya Károly utca alja, ahol 

átvágták az utat a szennyvízelvezetés végett és ez nagyon baleset veszélyes. 

 

Fritz Gábor tehát ezt nem lehet elfogadni helyreállításnak. 

 

Bárányos József igen, ezt így gondolja, hogy nem elfogadható, mert megsüllyedt. Köszöni 

szépen. 

 

Ivanics Imréné kérdezi, hogy évek óta húzódó probléma a Rózsa utca Csók utca 

kereszteződésében a rossz belátási lehetőség. 

 

Druzsin László igen, folyamatban van, amint az időjárás engedi át lesz helyezve a trafó. Le 

lesz rakva a földre, meg is lett beszélve a területgazdával, elég nagy koordinációt igényel, de 

meg fogja csinálni az EON. 

 

Ivanics Imréné köszöni a választ. A másik kérése az lenne, hogy oda egy zebrát jó lenne 

felfesteni, mivel az óvodába is ott járnak keresztül, valamint nagyon gyorsan mennek a Rózsa 

utcába az autók oda esetleg egy sebesség lassító táblát lehetne estleg tenni. 

 

Druzsin László egy kijelölt gyalogátkelőhely biztos, hogy jobb lenne, de sajnos az nem csak 

annyiról szól, hogy felfestenek csíkokat, hanem meg kell tervezni, közvilágítást ki kell 

alakítani, a járdakapcsolat úgy kell kialakítani, hogy biztonságos legyen. A rendőrség fele 

tudják ezt igazából jelezni úgy, mint ezt korábban már megtették. 

 

Döme Lászlóné a Kertvárosban ugyanaz a közvilágítás probléma van, sokszor napokra nincs 

világítás végig az Apponyi- Batthyány utcákon. 

 

Druzsin László jelezték már ők is. Megvan az e-mail is, amiben megküldték az E-on-nak a 

szakaszhibákat pontosan megjelölve. Valószínű fognak vele foglalkozni csak egy kis türelmet 

kértek. 
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Bárányos József köszöni, amennyiben nincs több bejelentés úgy köszöni mindenkinek a 

részvételt az ülést 8.18 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Bárányos József Döme Lászlóné 

Gazdálkodási Bizottság a Gazdálkodási Bizottság részéről 

elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


