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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:  2019. január 17. (csütörtök) 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Ivanics Imréné elnökhelyettes 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Heltai Zsolt 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 

Soós Attila ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

 

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

hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Felkéri Varga Györgynét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért, 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 

1/2019. (I.17.) HATÁROZATA 

 

 

a 2019. január 17-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Varga 

Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

 

Bárányos József: kéri, hogy aki a meghívóban kiküldött napirendi javaslattal egyetért, jelezze. 
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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 

2/2019. (I.17.) HATÁROZATA 

 

a 2019. január 17-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a 2019. január 

17-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatások elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bejelentések 

 

 

1. Napirendi pont 

Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatások elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a pénzügyi elszámolás rendben volt-e.  

 

Molnár Enikő: igennel válaszol. 

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdése a bizottság tagjainak. 

Nincs, ezért kéri, hogy szavazzanak.  

 

 

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: 

 

 



3 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

3/2019. (I.17.) HATÁROZATA 

 

Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatások elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatások elszámolásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Református Egyházközség részére, 

1. az 5/2017. (II.15.) önk. rendelet alapján nyújtott 450.000,-Ft vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja, 

2. a 3/2018. (II.14.) önk. rendelet alapján nyújtott 450.000,-Ft vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

 

 

2.) Napirendi pont 

„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük, hozzászólásuk. Ennek 

hiányában kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, 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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

4/2019. (I.17.) HATÁROZATA 

 

„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évre vonatkozóan „Bicske a Virágzó 

Város” címmel pályázatot hirdet azzal, hogy 

1. a pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni: 

• kertes házak előtti közterület, 

• tömbházak, emeletes házak előtti közterület, 

• utcaközösségek, 

• egyéb közterület,  

• közterületre néző balkonok  

2. A pályázatra bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete virágosítását. 

3. A pályázatok elbírálására 2019. augusztus 9-ig felkéri: 

• Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt 

• Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt 

• Sulyokné Guba Judit képviselőasszonyt 

• Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tagot 

• Döme Lászlóné bizottsági tagot 

• Nagy Attila igazgató urat. 

4. A jelentkezési határidő: 2019. május 10. 

5. A jelentkezés módja: a pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu 

oldaláról, valamint személyesen átvehető és benyújtható: 

• Bicskei Polgármesteri Hivatal 

• Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és 

tagintézményében. 

6. A jutalmazás: 10.000,-Ft-os vásárlási utalvány, mely a Bicske, Szent István u. 17. sz. 

alatti Bicskei Udvar elnevezésű boltban vásárolható le. 

7. Az ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály napi rendezvényen. 

8. A felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság 

következő számában közzéteszi. 

9. A költségeket az önkormányzat a 2019. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére 

biztosítja keret jelleggel 300.000,- Ft összegben. 

10.  Az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosít arra, hogy a. Bicskei Virágözön - 

virágvásár rendezvényen bruttó 10.000,- Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhatják 

meg a növényeket. A másik 50%-ot az önkormányzat megtéríti az eladók részére. 

11. Felkéri a bicskei oktatási-nevelési intézményeket, közösségeket, hogy idei évben is 

vegyenek részt a település virágosításában. 

 

 

http://www.bicske.hu/
http://www.bicske.hu/
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3.) Bejelentések 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy kíván-e valaki bejelentést tenni. Nem, ezért megköszöni 

mindenkinek a munkáját a bizottság ülését 8.05-kor bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

Bárányos József Varga Györgyné 

Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


