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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. december 10. (hétfő) 7.30 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Ivanics Imréné elnökhelyettes 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

 

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

bizottság 5 fővel határozatképes. Felkéri Heltai Zsoltot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kéri, hogy 

aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

209/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

 

a 2018. december 10-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Heltai Zsoltot 

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

kéri, hogy aki a kiküldött napirendi javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

210/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

a 2018. december 10-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2018. december 10-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Tehetséggondozási alap létrehozásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Kerecsendi Kiss Márton Tanoda támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Bejelentések 

 

 

 

1.) Napirendi pont 

A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt, adjon tájékoztatást a bizottság tagjainak.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottság tagjait, hogy támogassák a rendelet-

tervezetet és egyúttal tájékoztatja őket, hogy a korábbi években is a rendelet-tervezet szerinti 

százalékokról döntött a képviselő-testület. 
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Bárányos József: elmondja, hogy meggyőződése az, hogy a kiváló munkaerőt relatíve jó 

fizetéssel lehet megtartani. Hozzáteszi, hogy a tavalyi évben is így volt. Úgy gondolja, hogy 

azok a kollégák, akik évek óta velük dolgoznak, folyamatosan bizonyítják ezt, ezért a maga 

részéről támogatja. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Kéri, aki egyetért a rendelet-

tervezettel, jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

211/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezetet az alábbiak 

szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (…..) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A Bicskei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselők alapilletményük 30%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

(2) A Bicskei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott középiskolai végzettségű 

köztisztviselők alapilletményük 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2018. (I. 31.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

     Pálffy Károly     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 
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Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző               

 

 

 

2.) Napirendi pont 

Tehetséggondozási alap létrehozásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: a napirend címének ismertetésekor hozzáteszi, hogy egy hiátust szeretne 

ezzel a testület pótolni. 

 

Fritz Gábor: ismerteti, hogy a Humánerőforrások Bizottságának elnökasszonya volt a 

kezdeményező. Megvizsgálták a Tehetséggondozási Alap létrehozásának lehetőségét. Erre a 

legalkalmasabb lehetőségnek a rendeletalkotás tűnik. Ismerteti, hogy a tehetséggondozási 

támogatás mértéke 50.000,- Ft, mely vissza nem térítendő támogatás. A kérelmekről a 

képviselő-testület dönt, melyet egy előzetes munkacsoport általi vizsgálat előzi meg.  

 

Bárányos József: véleménye az, hogy a kezdeményezés jó, és nagyon fontos, hogy 

korosztálytól független. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük. 

Elmondja, hogy az, hogy mekkora keretösszeg áll rendelkezésre, azt a mindenkori költségvetés 

határozza meg. Nincs kérdés, hozzászólás, ezért kéri, aki egyetért, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

212/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

 

 

 

 

a tehetséggondozási alap létrehozásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a tehetséggondozási alap létrehozásáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (…….) önkormányzati rendelete 

 

a tehetséggondozási alap létrehozásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. A rendelet hatálya 

 

 

1. § Bicske Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tehetséggondozási alapot 

hoz létre olyan személyek számára, akik a tudomány, a művészet vagy a sport, illetve egyéb 

tanulmányaik területén komoly teljesítményt értek el, illetve tehetségük további 

kibontakozásához, képességeik bizonyításához támogatást érdemelnek, illetve megfelelő 

támogatással képesek lesznek kimagasló eredmények elérésére. 

 

2. §. A rendelet hatálya Bicske város közigazgatási területén állandó lakcímmel, illetve legalább 

egy éve tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki. 

 

3. §. Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározza az alap 

keretösszegének mértékét. 

 

2. A támogatás mértéke, időtartama 

 

4.§. A tehetséggondozási támogatás maximális mértéke 50.000.- Ft vissza nem térítendő 

támogatás pályázónként, amelyet az Önkormányzat a 3. § szerinti, éves költségvetésében 

elkülönített keretéből finanszíroz.  

 

5.§. A tehetséggondozási támogatás iránti kérelmet a Bicske Polgármesteri Hivatalba (a 

továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani az erre rendszeresített 

formanyomtatványon (1. számú melléklet), évente két alkalommal, január 15-ig és szeptember 

15-ig. 

 

6.§. Tehetséggondozási támogatás iránti kérelmet maga a pályázó, kiskorúak esetében a 

törvényes képviselő nyújthatja be. 

 

7. § A kérelemhez mellékelni kell: 

 

a) a pályázó tudományos, művészeti, sport, illetve tanulmányi tevékenységének 

bemutatását, melyben a pályázó nyilatkozik arról, hogy milyen formában, milyen 

gyakorisággal végzi a tevékenységet, bemutatva az eddig elért eredményeket, 

b) a pályázó szakmai ajánlását az edző, felkészítő tanár, mentor, osztályfőnök, vagy a 

tevékenységet segítő más szakember részéről, 

c) a pályázó adatvédelmi nyilatkozatát (3. sz melléklet). 

 

8. § Egy pályázó részére egy évben csak egy alkalommal adható a támogatás.  
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3. A pályázat elbírálása, a támogatás folyósítása 

 

9.§. A pályázatokat Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások és Gazdálkodási Bizottság 

tagjaiból, valamint az alpolgármesterből álló Munkacsoport javaslatára a Képviselő-testület 

bírálja el.  

 

10. § A Munkacsoport feladata a beérkezett pályázatok közül a támogatásban részesülők 

személyére vonatkozó javaslat kialakítása. A Munkacsoport üléseit az alpolgármester vezeti. A 

Munkacsoport akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Döntéseit a jelenlévő 

tagok több, mint a felének egybehangzó szavazatával hozza meg.  

 

11. § A tehetséggondozási támogatás a pályázó, vagy kiskorú esetében a szülő vagy törvényes 

képviselő részére a határozat meghozatalát követő hónap 10. napjáig – a támogatási szerződés 

(2. számú melléklet) aláírása után – kerül kifizetésre. 

 

 

4. A támogatás felhasználása, elszámolása 

 

 

12. § A pályázó az elnyert összeg felvételekor a 10. §-ban foglalt támogatási szerződésben 

vállalni köteles, hogy a szerződés aláírásától számított egy éven belül írásban beszámol a 

Munkacsoportnak a támogatás felhasználásáról, illetve a segítségével elért eredményekről.  

 

13. § A támogatást elnyert pályázók nevét az Önkormányzat hivatalos lapjában nyilvánosságra 

kell hozni. A közzétételről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

 

14. § Amennyiben a pályázó a támogatási szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségének 

nem tesz eleget, úgy a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet szabályai szerinti visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

 

5. Záró rendelkezések 

 

 

15. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.  

 

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 rendelet-tervezet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
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3.) Napirendi pont 

Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy továbbra sem javasolják, hogy az 

alkalmazott bérleti díjakon változtasson a képviselő-testület. Felhívja a bizottság figyelmét, 

hogy négy darab határozatot kell hozniuk.  

 

Bárányos József: úgy véli, hogy egy bizottság mindig is örömmel támogat olyan előterjesztést, 

amely nem fokozza a lakosság terheit. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Ennek 

hiányában kéri, hogy szavazzanak. Elsőként kéri, hogy a lakásbérleti díjakról döntsenek. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

213/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott lakásbérleti 

díjakat, és  

 

1) úgy határoz, hogy 2019. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló  

7/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet szerint megállapított egységárakat és 

feltételeket. 

 

Bárányos József: másodikként kéri, hogy a helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról hozzák meg 

döntésüket. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

214/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott helyiségbérleti 

díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2019. évben nem módosítja azokat, 

 

2) hatályban tartja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról 

szóló 45/2013. (II. 28.) képviselő-testületi határozat mellékletében megállapított 

egységárakat és feltételeket. 

 

 

Bárányos József: harmadikként kéri, hogy az önkormányzat által alkalmazott közterület-

használati díjak felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot, aki támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

215/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott közterület-

használati díjakat, és  

 

1) úgy határoz, hogy 2019. évben nem módosítja azokat, 
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2) hatályban tartja a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében megállapított egységárakat. 

 

 

Bárányos József: végül kéri, hogy aki a mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálatáról 

szóló határozati javaslatot támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

216/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálatáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott mezőgazdasági 

földbérleti díjakat, és  

 

1) úgy határoz, hogy 2019. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a mezőgazdasági földbérleti díj megállapításáról szóló  

488/2014. (X. 10) képviselő-testületi határozat szerinti 1500,-Ft/AK árat.  

 

 

4.) Napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: átadja a szót a jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottság az aktuális pénzügyi 

helyzetről szóló beszámoló keretében minden hónapban tájékoztatást kap az adóztatásra 

vonatkozóan is, ezért ez a beszámoló egy összefoglalója annak. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Nincs kérdés, észrevétel, ezért 

kéri, aki támogatja a beszámoló elfogadását, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
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A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

217/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról szóló 2018. évre vonatkozó 

beszámolót elfogadja. 

 

 

5.) Napirendi pont 

Kerecsendi Kiss Márton Tanoda támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az ismertetésre. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésről a bizottság tagjait.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a kisebbségi önkormányzat rendelkezik-e kerettel. 

 

Molnár Enikő: elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat heti 30.000,- Ft-ot a 

tanodás gyerekek étkeztetésére fordít.  

 

Bárányos József: hozzáteszi, hogy a Tanodában zajló pedagógiai folyamatokra és a gyerekeket 

segítő kollégáknak a bérére és járulékaira kérnek támogatást. Véleménye szerint sok gyereknek 

jó helye van délutánonként a Tanodában. 

Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki támogatja a határozati 

javaslatot, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

218/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

Kerecsendi Kiss Márton Tanoda támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Kerecsendi Kiss Márton Tanoda támogatási kérelméről szóló határozati javaslatot 

az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. 2.000.000,-Ft keretösszeggel támogatja a Kerecsendi Kiss Márton Tanoda működtetését 

a 2018. évi költségvetés 31. melléklet 25. soron szereplő működési bevételből származó 

többletbevételen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 

kötendő, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6.) Bejelentések 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése. Bejelentés hiányában 

megköszöni mindenkinek a munkáját. A bizottság ülését 7.49-kor bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 

 Bárányos József Döme Lászlóné 

 Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 


