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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

soros, nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2019. április 11. (hétfő) 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag  

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezető 

Dankó Anikó ügyintéző 

Ónodi Szabó Lajos Bicske Építő Kft. igazgató 

 

Bárányos József: megnyitja a Gazdálkodási Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 3 

fővel határozatképes. 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 

 

49/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

a 2019. április 11. napi soros, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme Lászlónét 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Bárányos József: elmondja, hogy megkapták a nyílt ülés meghívóját, és hozzáteszi, hogy 

hiányolják az illegális szemét elhelyezésével, felszámolásával kapcsolatos napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: válaszul elmondja, hogy egy örömhírrel tud szolgálni, hiszen az illegális 

hulladékok lerakása kapcsán benyújtott pályázat keretében 3,3 millió Ft támogatást nyertek el, 

így a külterületi illegális szemétlerakást felszámolható lesz. Hozzáteszi, hogy az egyeztetés 

kapcsán szervezési problémával küzdenek. 

 

Bárányos József: ismerteti, hogy a bizottság kifejezett kérése, hogy az említett napirendi pont 

a következő, májusi bizottsági ülésen kerüljön tárgyalásra.  

 

Ivanics Imréné: hozzáteszi, hogy a cél a megelőzés lenne, ez irányba kívánnak tárgyalást 

kezdeményezni. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a kiküldött napirendek kapcsán van-e kérdés, észrevétel. 

Nincs, ezért kéri, aki a kiküldött napirendi pontot elfogadja, kézfelemeléssel 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 

50/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

a 2019. április 11. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2019. április 11. napi soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A köztisztviselői illetményalapról szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Az „M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya - Újváros 

csomópont között" tárgyú projekt településrendezési szerződésének 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Bicske Építő Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 
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5.) A 2019. évi Városi Gyermeknap megrendezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 

támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos támogatás iránti kérelem 

benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Az Evangélikus Egyházközség részére 2018. évben nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) A Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) A Bicske Barátok Egyesülete részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) A Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) A Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott 2018. évi támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére nyújtott 

támogatásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

15.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 
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Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait a napirendi pontról. Hozzáteszi, hogy a kérdésekre 

szívesen válaszolnak. 

 

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

szavazzanak. 

 

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 

 

51/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2019. (…...) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lép: 

 

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2019. évi költségvetésének  

 

1. kiadási főösszegét  5 623 850 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  5 623 850 ezer forintban 

állapítja meg. 

 

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

1. Költségvetési bevételek összege:   2 145 143 ezer forint 
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2. Költségvetési kiadások összege:   5 615 832 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:       3 470 689 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege   3 478 707 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                     8 018 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                 3 478 707 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 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3 495 697   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 495 697 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 511 903   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 511 903 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 128 055   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 128 055   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 92 712   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 92 712   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 176 634   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 176 634   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 112 779   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 112 779   ezer forintban 

állapítja meg. 
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(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 34 647   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 34 647   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 375 331   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 375 331   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 216 140   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 216 140   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 307 285   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 307 285   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 172 667   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 172 667   ezer forintban 

 

 

 

 

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 
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Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2.) Naprendi javaslat 

A köztisztviselői illetményalapról szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést, amelyben elmondja, hogy miután van lehetőség a 

köztisztviselők illetmény alapjának emelésére, a rendeletben ennek megfelelően tettek 

javaslatot. A rendeletet minden évben meg kell alkotni tekintettel a tárgyévi költségvetési 

törvényi felhatalmazásra. 

 

Bárányos József: véleménye az, hogy a bizottságnak abszolút egyet kell értenie, hiszen ők is 

azt látják, hogy meg kell tartani a jól dolgozó kollégákat. Megkérdezi a jegyzőtől, hogy van-e 

lehetősége a differenciálásra és akar-e azzal élni. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy van, az törvényen alapuló munkáltatói intézkedés egyrészt a 

jutalmazás, másrészt az illetményi eltérítés, harmadrészt a személyi illetmény alkalmazása. 

Hozzáteszi, hogy mindegyik teljesítményértékelés, illetve minősítés függvénye. A jelenleg 

előttük álló rendeletben foglaltakat mindenkire egységesen kell alkalmazni.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdése a bizottságnak. Nincs, ezért kéri, aki 

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 

 

52/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

A köztisztviselői illetményalapról szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (……) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselői illetményalapról 

(tervezet) 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Jelen rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre 

és ügykezelőkre terjed ki. 

 

2. § Az illetményalap összege 50.000,- Ft. 

 

3. § Jelen a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. 

napjától 2019. december 31. napjáig kell alkalmazni. 

 

4. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 

     Pálffy Károly     Fritz Gábor 

  polgármester         jegyző 

 

 

Z Á R A D É K: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019._____ 

 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

Fritz Gábor: megköszöni a bizottság támogatását. 

 

3.) Napirendi pont 
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Az „M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya - Újváros csomópont 

között" tárgyú projekt településrendezési szerződésének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy az M1-es autópálya bővítéséhez szükséges munkálatok 

elkezdődtek, és ez a bővítés módosítani fogja a település Helyi Építési Szabályzatát is 

hamarosan. A napirendi pontban a településrendezési szerződés jóváhagyásáról kell dönteniük. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirendhez kapcsolódóan. 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 

 

53/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

Az „M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya - Újváros csomópont 

között" tárgyú projekt településrendezési szerződésének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az „M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya - Újváros 

csomópont között" tárgyú projekt településrendezési szerződésének jóváhagyásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. mint az „M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya - Újváros 

csomópont között" tárgyú projekt megrendelője, a határozat elválaszthatatlan részét 

képező településrendezési szerződést jóváhagyja, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban nevesített szerződés aláírására és a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

 

3. elhatározza a településrendezési eszközök módosítását az „M1 autópálya 2x3 sávra 

bővítése Budapest (M0) – Tatabánya - Újváros csomópont között" tárgyú projekt 

megvalósítása érdekében. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4.) Napirendi pont 

A Bicske Építő Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy a gazdasági társaság eleget tett beszámolási kötelezettségének 

az előterjesztés melléklete szerint. 

 

Bárányos József: megadja a szót Ónodi Szabó Lajosnak, a Bicske Építő Kft. igazgatójának. 

 

Ónodi Szabó Lajos: jelzi a bizottság tagjainak, hogy a pénzügyi beszámolás üteme és a 

társaság feladati egymástól eltérnek, mert a társaság feladatai néha hónapokig, félévig is 

eltartanak. Van egy stabil tartalék, és amikor a munkák lezajlanak, akkor van lehetőség a számla 

kibocsátására. Elmondja, hogy munkahiányban nem szenvednek, ugyanakkor a projektek 

kapcsán az évekkel ezelőtt megállapított és elnyert összegek ma már nem elegendők, ezért 

nehéz meghatározni azt a műszaki tartalmat, amit ténylegesen meg lehet valósítani.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. 

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy milyen munkákba tudnak besegíteni a város számára. 

 

Ónodi Szabó Lajos: elmondja, hogy a városi projektek kapcsán elsősorban a tervezésben és 

az ahhoz kapcsolódó költségvetés-készítésben vesznek részt.  

 

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

beszámolót, 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 

 

54/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

A Bicske Építő Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Építő Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot 

az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2018. évi beszámolóját 

196952e Ft mérlegfőösszeggel és 691eFt adózott eredménnyel elfogadja. 
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Ónodi Szabó Lajos a bizottság döntését követően távozik az ülésről. 

 

5.) Napirendi pont 

A 2019. évi Városi Gyermeknap megrendezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a rendezvény mindig nagyon 

sikeres. A gyermekotthon szervezi és bonyolítja a rendezvényt. Megkérdezi, hogy van-e 

valakinek kérdése. Annak hiányában, kéri, 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 

 

55/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

A 2019. évi Városi Gyermeknap megrendezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2019. évi Városi Gyermeknap megrendezéséről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicskei Városi Gyermeknap megrendezésére 300.000,- Ft keretösszeget biztosít a 

2019. évi költségvetés civil szervezetek támogatásának kerete előirányzat címen 

rendelkezésre álló pénzösszeg terhére, 

 

2. felkéri a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthont a rendezvény megszervezésére és 

lebonyolítására. 

 

6.) Napirendi pont 

Az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet támogatási 

kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

ezért kéri, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  



12 

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 

 

56/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

Az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet támogatási 

kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet támogatási 

kérelméről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. keret jelleggel 1.000.000,- Ft-tal támogatja az Országos Mentőszolgálat Közép-

dunántúli Regionális Mentőszerezetet a bicskei mentőállomás fennállásának 50. 

évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő KDR-Mentőnap megszervezésének 

céljából, 

 

2. a támogatás pénzügyi fedezete a 2019. évi költségvetésének „Tartalékképzés 

támogatásokra” során rendelkezésre áll, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális 

Mentőszervezettel kötendő, a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet 

szerinti támogatási szerződés aláírására. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

7.) Napirendi pont 

Önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos támogatás iránti kérelem benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: az előterjesztés ismertetésére felkéri Fritz Gábor jegyzőt. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy lehetőség van többletforrás igénylésére az 

EBR-42 felületen megjelent pályázati lehetőségnek köszönhetően. Javasolja, hogy nyújtsák be 

pályázatot. 

 

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

szavazzanak. 

 

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 

 

57/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos támogatás iránti kérelem benyújtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos támogatás iránti kérelem benyújtásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 3. 

melléklet I. 10. pont szerinti „önkormányzatok rendkívüli tűzoltóságok 

feladatellátásához szükséges többletforrás” támogatási igényét benyújtja a Bicskei 

Önkormányzati Tűzoltóság eszközbeszerzésére vonatkozóan 5 408 262,- Ft összegben, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében tett 

valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a következő napirendek kapcsán, amelyek támogatás-

elszámolások, volt-e valamelyiknél gond esetleg. 

 

Molnár Enikő: elmondja, hogy a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány 

részben benyújtotta elszámolását és kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.  

 

Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük. Annak hiányában kéri, 

szavazzanak az elszámolást benyújtó szervezetekről külön-külön.  

 

8.) Napirendi pont 

Az Evangélikus Egyházközség részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: kéri, aki az Evangélikus Egyházközség részére 2018. évben nyújtott 

támogatás elszámolását elfogadja, 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: 
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A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

 

58/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

Az Evangélikus Egyházközség részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Evangélikus Egyházközség részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Evangélikus Egyházközség részére, Bicske 

Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati 

rendelet alapján nyújtott 100.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 

9.) Napirendi pont 

A Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: kéri, aki a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület támogatásának 

elszámolását elfogadja, 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 

59/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás 

elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület 

részére, Bicske Város Önkormányzatának 103/2018. (IV.25.) Kt. határozata alapján nyújtott 
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300.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

10.) Napirendi pont 

A Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: kéri, aki Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatásának elszámolását 

elfogadja, kézfelemeléssel 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 

 

60/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás 

elszámolásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére, 

Bicske Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) 

önkormányzati rendelet alapján nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 

11.) Napirendi pont 

A Bicske Barátok Egyesülete részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: kéri, aki Bicske Barátok Egyesülete részére nyújtott támogatás elszámolást 

elfogadja, 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: 
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A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

 

61/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

A Bicske Barátok Egyesülete részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Barátok Egyesülete részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Barátok Egyesülete részére, Bicske 

Város Önkormányzatának 77/2018. (III.28.) Kt. határozata alapján nyújtott 300.000,- Ft vissza 

nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 

12.) Napirendi pont 

A Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: kéri, aki a Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör részére nyújtott támogatás 

elszámolását elfogadja, 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 

 

62/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör részére 

a 286/2018. (X.31.) Kt. határozat alapján nyújtott 350.000,- Ft vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, 

azt elfogadja. 
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13.) Napirendi pont 

A Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott 2018. évi támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: kéri, aki a Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott 2018. évi támogatás 

elszámolását elfogadja, 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 

 

63/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott 2018. évi támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott 2018. évi támogatás elszámolásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Torna Club Egyesület részére, 

Bicske Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) 

önkormányzati rendelet alapján nyújtott 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 

14.) Napirendi pont 

A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére nyújtott 

támogatásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: kéri, aki Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére 

nyújtott támogatásról szóló határozati javaslatot 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: 
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64/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére nyújtott 

támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére nyújtott 

támogatásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére, Bicske Város 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati 

rendelete alapján nyújtott 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatásból 142.800,- Ft felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

megismerte, azt elfogadja, 

 

2. a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány kérelmének helyt ad, 

hozzájárul a támogatási összeg 2018. évben fel nem használt összegének 2019. év 

augusztus 15. napjáig történő felhasználásához, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert az Alapítvánnyal kötendő, a határozat mellékletét képező 

támogatási szerződés-módosítás aláírására. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

15.) Bejelentések 

 

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

múltkori ülésen kérte az MMG-től a Galagonyás dűlőig tartó kb. 200 méteres szakasz javítását 

sürgősen. Elmondja, hogy nagyon balesetveszélyes. 

További kérése a Bogya Károly utca 6. szám előtt vizsgálják meg egy köztéri világítótest 

felhelyezésének lehetőségét a meglévő oszlopra. Tájékoztatásul elmondja, hogy ez a rész 

nagyon sötét, amelynek következtében szemetet dobálnak a ház elé, másrészt rengetegen ott 

végzik el a dolgukat, akik „nem érnek haza” a vasútállomásról. 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek észrevétele, bejelentése, nincs, ezért megköszöni 

mindenkinek a munkáját a bizottság nyilvános ülését 8.40 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

Bárányos József Döme Lászlóné 

Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


