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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:  2019. november 6. (szerda) 10.05 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Csonka István elnökhelyettes 

Döme Lászlóné  bizottsági tag 

Ivanics Imréné  bizottsági tag 

 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit  aljegyző 

Molnár Enikő  Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika  Szervezési Iroda vezetője 

Dankó Anikó  ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

 

 

Bárányos József: megnyitja a Gazdálkodási Bizottság rendes, nyilvános ülését. Megállapítja, 

hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Felkéri Ivanics Imrénét 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 

137/2019. (XI.4.) HATÁROZATA 

 

 

a 2019. november 6. napi rendes, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Ivanics Imrénét 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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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 

138/2019. (XI.6.) HATÁROZATA 

 

a 2019. november 6. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2019. november 6. napi soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2018. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske, Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogára kiírt 

pályázat bírálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) 2019. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) 2020. évi városi disznóvágás rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A Bicskei Torna Club Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2018. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról 
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Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást az előterjesztésről. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

139/2019. (XI.6.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2018. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2018. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 

2018. évben nyújtott anyagi támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

2.) Napirendi pont 

Bicske, Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogára kiírt pályázat 

bírálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az előterjesztésről adjon tájékoztatást. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért kéri, aki 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  
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Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

140/2019. (XI.6.) HATÁROZATA 

 

Bicske, Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogára kiírt 

pályázat bírálatáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske, Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérlőkijelölési jogára kiírt 

pályázat bírálatáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 226/2019 (IX.25.) számú határozata alapján kiírásra került pályázati felhívásra 

beérkezett Magyarmet Finomöntöde Kft. pályázatát érvényesnek, a pályázati eljárást 

eredményesnek nyilvánítja, 

 

2. úgy dönt, hogy 2019. október 01-től a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/A 3. ajtó 

alatti lakás bérlőkijelölési jogával felruházza a Magyarmet Finomöntöde Kft. (a 

továbbiakban: Kft.) képviseletére jogosultat, 

 

3. úgy dönt, hogy amennyiben a Kft. a pályázatban megjelölt óvadék összegét – a határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül – az önkormányzat letéti számlájára nem fizeti be, 

úgy pályázatát érvénytelennek nyilvánítja., 

 

4. felhatalmazza a polgármestert a bérlőkijelölési jogról szóló megállapodás aláírására.  

 

3.) Napirendi pont 

2019. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: kéri Fritz Gábor jegyzőt adjon tájékoztatást. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ez egy közérdekű 

kötelezettségvállalás, amit Bicske Város Önkormányzata is támogatná.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy ez az, amiből aztán a karácsonyi ajándékok készülnek, a 

csomagok?  

 

Fritz Gábor: válaszul elmondja, így van. 

 

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

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 

141/2019. (XI.6.) HATÁROZATA 

 

2019. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2019. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. adventi adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalást) hirdet, 

 

2. az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza a családok, egyedülálló személyek 

támogathatóságának felmérésével, a beérkezett adományok szétosztásának 

megszervezésével, lebonyolításával, 

 

3. az adománygyűjtő számlára 300.000,-Ft támogatást folyósít, 

 

4. a támogatást a 2019. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre 

álló pénzösszeg terhére biztosítja, 

 

5. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az 

adventi adománygyűjtést, 

 

6. felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. számú mellékletekében meghatározott 

adattartalommal az adományozókkal kötendő megállapodások aláírására, 

 

7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon 

elrendeli, 

 

8. az ajándékok csomagolását az önkormányzati intézmények által felkért személyek 

segítségével szervezi meg. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4.) Napirendi pont 

Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 
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Bárányos József: felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Humánerőforrások Bizottság 

tárgyalta és támogatta az előterjesztést. A gazdasági bizottság hatáskörébe a pénzügyi vetület 

vág. Jelzi, hogy a városi intézmények intézmény-egységenként 30.000,- Ft-ot kapnának a 

karácsonyfadíszek elkészítésére.  

 

Döme Lászlóné: elmondja, hogy minden iskola, és óvoda készít díszeket, tárgyakat, amiket 

aztán árulnak az Adventi-vásárban, ez az adománygyűjtés. Minden évben nagyon jópofa 

dolgokat készítenek. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy egy pontosítást/változtatást elfogadna-e a bizottság, hogy 

az iskolák esetében nem tagintézmény van, hanem telephely, hogy a 300 fős felsős és a 300 fős 

alsós tagozatot külön kezeljék. 

 

Döme Lászlóné: megszoktak külön jelenni.  

 

Bárányos József: természetesen.  

 

Döme Lászlóné: hozzáteszi, hogy a maga részéről jónak tartja, mert ott nagyon sok gyerek van.  

 

Fritz Gábor: akkor a bizottsági vélemény az, hogy a határozati javaslat olyan módon 

módosuljon, hogy 30.000,- Ft a bicskei székhelyű oktatási, nevelésű intézmények 

telephelyenként. 

 

Bárányos József: így van, telephelyenként, tagintézményenként és akkor egyértelmű. 

Megkérdezi van-e még kérdés, hozzászólás. Nincs, ezért a módosítással teszi fel szavazásra a 

határozati javaslatot. Kéri, aki támogatja, kézfelemeléssel 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 

142/2019. (XI.6.) HATÁROZATA 

 

Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Az adventi ünnepkörhöz, gyertyagyújtáshoz kapcsolódó ünnepi programokat szervez. 

2. Felkéri az iskolák és az óvoda vezetőjét, valamint az egyházak vezetőit, hogy a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően legyenek részesei az ünnepségnek az alábbiak szerint:  
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• Az ünnepség helyszíne: Hősök tere 

• Az ünnepségek időpontjai:  

- GYERTYAGYÚJTÁS I. (péntek) – november 29. 10:30 –– közreműködik a Bicskei 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

- KIÁLLÍTÁS ZENEI MEGNYITÓ (vasárnap) – december 1. 16:00 

- GYERTYAGYÚJTÁS II. (vasárnap) - december 8. 14:00 – Adventi forgatag – 

közreműködik a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola és a Pannoniada 

Gyermekkórus 

- GYERTYAGYÚJTÁS III. (péntek) - december 13. 10:30 – közreműködik a Bicske Városi 

Óvoda 

- GYERTYAGYÚJTÁS IV. (péntek) - december 20. 10:30 –– közreműködik a Szent László 

Általános Iskola 

3. Felkéri a Petőfi Művelődési Központot az adventi vásár és az ünnepség előkészítésére, a 

teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. A 

Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik 

elő és bonyolítják le az ünnepséget.  

4. 2019. december 8. (vasárnap) napjára „Adventi úszóversenyt” hirdet, amelynek 

koordinálására felkéri Szabó Attila intézményvezetőt. A rendezvény háziasszonya: 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

5. Felkéri a bicskei oktatási és nevelési intézményeket a város karácsonyfája díszeinek 

elkészítésére és meghívja az adventi kirakodóvásáron való részvételre, amelyekhez az 

alapanyagok beszerzésére 30.000,- Ft összeget biztosít intézményegységenként és 

telephelyenként. Az alapanyagra kapott pénzösszeg felhasználásáról az oktatási 

intézményeknek 2019. november 29-éig kell elszámolniuk. 

6. A városi díszkivilágítás felszerelésére - 2019. november 29-ig - felkéri a Bicskei Gazdasági 

Szervezetet. A díszkivilágítás felszerelésével kapcsolatban felmerülő költségek a Bicskei 

Gazdasági Szervezetet terhelik. 

7. A város adventi dekorációjának elkészítésével - a Petőfi Művelődési Központ 

szakembereinek és a Bicskei Gazdasági Szervezetet munkatársainak a bevonásával - 

megbízza dr. Lovasné Báder Katalin képviselőt, Szarka Istvánnét, Patkóné Bátori Erzsébet 

intézményvezetőt és az óvodapedagógusokat, Némethné Horváth Nikolettát, a 

Humánerőforrások Bizottság tagját és Ferenczi-Konrád Krisztinát.  

8. Az ünnepséghez kapcsolódó költségekre az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő 

összeg terhére bruttó 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít, amely tartalmazza a 5. pontban 

meghatározott költségeket is. 

 

 

5.) Napirendi pont 

A 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: felkéri a jegyzőt az ismertetésre. 
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Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésről. Elmondja, hogy a rendezvényen 

fellépő közreműködő személyével az egyeztetések zajlanak, amely a képviselő-testületi ülésig 

lezárul. A rendezvény bevételét jótékonysági célra, rászoruló, nehéz helyzetben lévő 

személyeknek a megsegítésére fogja majd fordítani a képviselő-testület. Annak eldöntése, 

hogy, ki a rászoruló, ki a nehéz helyzetben lévő személy, a korábbi évekhez hasonlóan egy ad-

hoc bizottság létrehozásával lehet megoldani, akik a mérlegelési szempontokat kialakítják.  

 

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

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 

143/2019. (XI.6.) HATÁROZATA 

 

A 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertet az előterjesztésben szereplő 

programtervezet szerint rendezi meg,  

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

(személyek) megsegítésére fordítja, 

3. 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 

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

biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés dologi kiadásai terhére 

5. a fentiek mellett a 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert 

adománygyűjtését bruttó 300.000,- forinttal támogatja, melyre Bicske Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet 

6. elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését 

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

választja meg: 

• Bálint Istvánné polgármestert 

• Sulyokné Guba Juditot, a Humánerőforrások Bizottság elnökét 

• Börcs Antalt, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökét 

• Bárányos Józsefet, a Gazdálkodási Bizottság elnökét 



9 

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

rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy (személyek) közötti elosztására 

 

6.) Napirendi pont 

2020. évi városi disznóvágás rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a már ismert programhoz keret 

jelleggel 750.000,- Ft-ot szeretnének, ha a képviselő-testület biztosítana. Annyi a változás a 

korábbi évekhez képest, hogy szeretnének még egy kolbásztöltő versenyt is szervezni, amelyre 

5 fős csapatok jelentkezését várják. A versenyhez 5 kg húst biztosítana az önkormányzat.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e nevezési díj.  

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy a tavalyi évben mennyi volt a keretösszeg. 

 

Fritz Gábor: válaszul elmondja, hogy ennyi volt tavaly is az összeg és nem volt nevezési díj. 

 

Döme Lászlóné: elmondja, aki benevez, hozzá fogja tenni, ami kell.  

 

Csonka István: megkérdezi, hogy ne tegyék-e komolyabbá a versenyt egy jelképes nevezési 

díjjal? 

 

Döme Lászlóné: hozzáteszi, hogy akkor viszont komoly zsűri kell. Az, aki befizette a nevezési 

díjat, az biztos legyen abban, hogy komoly szakértő bírálta el.  

 

Bárányos József: elmondja, hogy ezzel kapcsolatban két lehetőség van, hogy legyen nevezési 

díj vagy sem, illetve mindenkit díjazzak vagy sem. Mindenki vágyik az elismerésre.  

 

Csonka István: hozzáteszi, hogy ha esetleg a későbbiekben egy magasabb nívót érne el a 

verseny, és a környező településekről is szeretnének megjelenni, akkor már most az elején 

találják ki. 

 

Döme Lászlóné: egyetért azzal, hogy úgy indítsák el a versenyt, hogy azt profinak szánják.  

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy a nevezési díjat hogyan lehet kezelni. Azt lehetne a 

jutalmazásra fordítani. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy mekkora összegre gondoltak.  

 

Csonka István: minimum 2.000,- Ft, az egy 5 fős csapatnál sem sok. 

 

Bárányos József: véleménye szerint ezzel azokat is kiszűrik, akik csak a húsért mennek. 

Összefoglalja a bizottság véleményét, amely szerint kérik 2.000,- Ft-os nevezési díj 

megállapítását. 

 

Döme Lászlóné: javasolja a zsűri elnökének Kocsonya Kálmánt, aki egy neves, világhírű 

szakács.  

 

Fritz Gábor: összefoglalja a bizottság véleményét. 
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Bárányos József: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e még további kérdés, észrevétel. 

Nincs, ezért kéri, hogy aki a bizottság módosítási javaslataival a határozati javaslatot támogatja, 

kézfelemeléssel 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 

144/2019. (XI.6.) HATÁROZATA 

 

2020. évi városi disznóvágás rendezvényről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2020. évi városi disznóvágás rendezvényről szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a városi disznóvágás rendezvény programját a következők szerint fogadja el: 

1.1. Helyszín: Város Kemencéje 

1.2. Időpont: 2020. február 8. (szombat)  

1.3. Kolbásztöltő verseny nevezési határidő: január 24. 

1.4. Kolbásztöltő nevezési díj: 2.000,- Ft/csapat 

1.5. Zsűri elnökének felkérése: Kocsonya Kálmán személyére 

2. a rendezvény előkészítésére és lebonyolítására a 2019. évi költségvetés terhére 750.000,-

Ft-ot biztosít keret jelleggel, 

3. a disznó feldolgozásában való részvételre a jelentkezési határidő 2020. január 10., a 

jelentkezés feltétele 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő vizsgálati lelet bemutatása,  

4. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a rendezvény előkészítésére, a teljes program 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján, 

5. felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet a rendezvény helyszínének megfelelő 

rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodjon és a rendezvény zavartalan lebonyolításában 

közreműködjön, 

6. felkéri a Bicske Városi Konyhát, hogy a rendezvény zavartalan lebonyolításában 

közreműködjön, 

7. A rendezvény koordinálásáért és a disznó feldolgozásáért felelős személyek: Ivanics 

Imréné, Dr. Lovasné Báder Katalin és Kiss Csaba 

 

7.) Napirendi pont 

A Bicskei Torna Club Egyesület támogatási kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 
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Bárányos József: megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Nincs, ezért, aki támogatja, 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 

145/2019. (XI.6.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Torna Club Egyesület támogatási kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Torna Club Egyesület támogatási kérelméről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete: 

 

1. a Bicskei Torna Club Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) kérelmében foglaltaknak 

helyt ad és 2 023 000,-Ft összeggel támogatja az Egyesületet a költségvetési rendelet 

28. melléklet 30. sora terhére,  

 

2. úgy dönt, hogy a támogatás összege a 2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton u. 2. szám 

alatti sporttelep hálózatfejlesztésére, a hálózatfejlesztés költségeinek E-ON Zrt. részére 

történő megfizetésére és a szerelési munkák anyagköltségének, valamint munkadíjának 

kifizetésére használható fel, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében 

szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 

8.) Bejelentések 

 

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

A Kanizsai úton a Közútkezelő lenyírta a füvet, innentől kezdve úgy néz ki, mint egy 

szeméttelep Bicske bejárata az MNG felől, ugyanis a rengeteg szemetet, ami bent volt a fű 

között, azt ledarálták.  

 

Csonka István: hozzáteszi, hogy a József Attila utca végén, a Botond tér kereszteződésénél 

lévő romos, összedőlt háznak a területe elfásodott és kinyúlik a járdára, ahol a járókelők tördelik 

a gallyakat.  

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy amire van hatásköre az önkormányzatnak, annak ügyében 

megteszik a szükséges intézkedéseket.  
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Ivanics Imréné: jelzi, hogy a József Attila utcában a közhöz nagy erővel folyik be a 

csapadékvíz, véleménye szerint a padka nem megfelelő és az esővíz nem tud belefolyni az 

árokba.  

 

Bárányos József: kiegészítésként elmondja, hogy a Bartók Béla útról lefolyó víz befolyik a 

József Attila utcai házak elé, ott az áteresz nincs vagy nem jól működik. Hozzáteszi, hogy anno 

ezeket az árkokat, átereszeket valakik megcsináltatták és mintha az elmúlt 40-50 évben ezek 

csak pusztulnának.  

 

Csonka István: elmondja, hogy a József Attila utcában a páros oldali járda életveszélyes, a 

terület rendezetlen. 

 

Bárányos József: elmondja, hogy a Kossuth Lajos utca - Bethlen Gábor utca felé lévő éles 

kanyarnál benő a bokor és beláthatatlan a kereszteződés, valamint ugyanitt a járda babakocsival 

gyakorlatilag közlekedésre alkalmatlan. 

 

Ivanics Imréné: javaslatot tesz arra, hogy a városi kerékpárút megvalósításánál vegyék 

figyelembe azt, hogy a Rózsa utca egyre forgalmasabb. Legutóbbi információja szerint a Rózsa 

utcán az úttestre történő felfestéssel valósulna meg a kerékpárút és ezért azt javasolja, hogy ne 

vegyenek el az úttestből. 

 

Fritz Gábor: megkérdezi, hogy szintben elhatárolt kerékpárút kivitelezését javasolja-e. 

 

Ivanics Imréné: igennel válaszol. 

 

Csonka István: jelzi, hogy még egy észrevétele van. Amikor az autópályán baleset történik és 

levezetik a forgalmat, akkor az 1-es főút nem tudja elvezetni a kamionoktól a személyautókig 

azt a rendkívüli forgalmat. Bejönnek a városba a személyautók, gyakorlatilag egymást érik. 

Megkérdezi, hogy ezt a helyzetet nem lehet-e felhasználni a megyei útkezelőnél, hogy az 

útfelújításra, a csatorna és esetleg a parkolóhelyek kialakítására akár a Szent István úton, akár 

a József Attila úton oldalt valamilyen lehetőséget kérjenek vagy vázoljanak. 

 

Ivanics Imréné: jelzi, hogy korábban is jelezte és kérte a körforgalomnál a Lidl-áruháznál a 

Kossuth utca felőli ki- és behajtás engedélyezésének ügyét, valamint egy zebra elhelyezését. 

 

Csonka István: a balesetek megelőzése érdekében javasolja, hogy a Hősök tere - Prohászka 

utca - József Attila utca kereszteződésében rezgőcsíkot helyezzenek el. 

 

Bárányos József: megkérdezi, hogy van-e valakinek további észrevétele, bejelentése. Nincs, 

ezért megköszöni mindenkinek a munkáját, és a bizottság ülését 10.45 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Bárányos József Ivanics Imréné 

Gazdálkodási Bizottság a Gazdálkodási Bizottság részéről 

elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


