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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:  2020. január 23. (csütörtök) 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Csonka István bizottsági tag 

Döme Lászlóné  bizottsági tag 

Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag (8.05-kor megérkezik az ülésre) 

Ivanics Imréné  bizottsági tag 

 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

- 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor  jegyző 

Molnár Enikő  Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dr. Hatos Ágnes Műszaki Iroda vezetője 

Dankó Anikó  ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Schulman Izabella ügyintéző 

 

 

Bárányos József: megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, megnyitja a 

szabályszerűen összehívott Gazdálkodási Bizottság rendes, nyilvános ülését. Felkéri Döme 

Lászlónét 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 

1/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

 

a 2020. január 23. napján megtartott rendes, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme Lászlónét 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Bárányos József a meghívóban kiküldött napirendekre tesz javaslatot, kéri, aki elfogadja azt, 

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 

2/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

a 2020. január 23. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2020. január 23. napi rendes, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyára 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Bicskei Római Katolikus Egyházközösség részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Bicskei Római Katolikus Egyházközösség részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezető személyének 

megválasztásáról 
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Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Fritz Gábor ismerteti az előterjesztést. 

 

Bárányos József megkérdezi, hogy az előző évben hányan vették igénybe a szolgáltatást.  

 

Fritz Gábor elmondja, hogy minimális számban vették igénybe ezt a szolgáltatást. 

 

8.05 perckor Dr. Bourgla Ossamah képviselő megérkezik a bizottság ülésére, a bizottság 5 

fővel határozatképes. 

 

Bárányos József tájékoztatja a képviselőt, hogy az első napirendi pont ismertetésére került sor. 

Megismétli az addig elhangzottakat. Hozzáteszi, hogy éves szinten csekély számú e 

szolgáltatásnak az igénybevétele. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a 

napirendi ponthoz. Ennek hiányában kéri szavazzanak, elsőként a közszolgáltatási szerződés 

módosításáról.  

 

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 

3/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés 

módosításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződést Pálinkás Róbert ügyvezető igazgató (8093 Lovasberény, József 

Attila u. 7.) által benyújtott, 2020. évre vonatkozó díjkalkulációnak megfelelően közös 
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megegyezéssel módosítja. A szerződésmódosítás tervezetét megismerte, azt a melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2.  Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 

aláírására. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Bárányos József megkérdezi, ki az, aki a rendelet módosítását támogatja. 

 

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 

4/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének    ….. /2020. (...) 

 önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. § helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

4. § Bicske Város Önkormányzat teljes közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére 

jogosult és kötelezett közszolgáltató az EUROMAX 2005 Kft. székhelye: 8093 Lovasberény, 
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József A.u.7. adószám: 13420642-2-07, (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi az 

önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés szerint. 

 

 

(2) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

12. § (1) A közszolgáltatás díja kéttényezős díj, amely az alapdíjból (nettó 1.913,- Ft) és az 

ürítés díjából (nettó 685,- Ft) áll és teljes összege nettó 2.598,- Ft szippantott köbméterenként 

a 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

Bálint Istvánné Fritz Gábor 

   polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. ……………… 

                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                                             jegyző 

 

 

2.) Napirendi pont 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyára 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatást az előterjesztésről. 

 

Fritz Gábor ismerteti az előterjesztést. 

 

Ivanics Imréné megkérdezi, hogy van-e bérlője ennek az ingatlannak.  

 

Fritz Gábor igennel válaszol, elmondja, hogy a bérleti szerződés január 31. napjával lejár, ezért 

szükséges a pályázat kiírásáról dönteni.  
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Bárányos József megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nincs, ezért kéri, aki 

a határozati javaslattal 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 

5/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyára 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a pályázat kiírása az Akácfa utca 1/D 3. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyára szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a tulajdonában lévő Bicske, Akácfa u. 1/D 3. ajtó. alatti 55,59 m2 alapterületű, 

költségelvű lakás határozott idejű, 3 éves időtartamú bérleti jogviszonyára – a határozat 

mellékletét képező pályázati kiírás szerint – nyílt pályázatot hirdet, 

 

2. a pályázati felhívását Bicske város honlapján, a helyi lapban és a Bicskei Polgármesteri 

Hivatal hirdetőfalán jelenteti meg, 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül 

tegyen javaslatot a bérlő személyére a képviselő-testület következő ülésére. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3.) Napirendi pont 

A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József felkéri a jegyzőt adjon tájékoztatás a napirendről. 

 

Fritz Gábor elsőként arról tájékoztatja bizottság tagjait, hogy a képviselő-testület által 

elfogadott SzMSz-szerint a támogatások elszámolására vonatkozó előterjesztéseket a 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalja és átruházott hatáskörében eljárva dönt azokról. A napirendi 

pont kapcsán elmondja, hogy a támogatott a támogatási összeggel elszámolt, azt a pénzügyi és 

költségvetési iroda megvizsgálta és rendben találta. 
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Bárányos József megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

Ennek hiányában kéri, hogy aki az elszámolást elfogadja, 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 

6/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 21/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

átruházott hatáskörében a Gazdálkodási Bizottság a Dinamik Harcművészeti Közhasznú 

Sportegyesület részére, a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 72.000,- Ft 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2020. január 29. 

Felelős:  Gazdálkodási bizottság elnöke 

 

4.) Napirendi pont 

A Bicskei Római Katolikus Egyházközösség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József kéri a jegyzőt ismertesse az előterjesztést.  

 

Fritz Gábor tájékoztatja a bizottsági ülésen jelenlévőket az előterjesztésről. Elmondja, hogy a 

„Bicskei Katolikus Nap” megrendezését 300.000,- Ft-tal támogatta Bicske Város 

Önkormányzata. A támogatott rendben elszámolt.  

 

Bárányos József megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában kéri, aki 

az elszámolást elfogadja, 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 

7/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Római Katolikus Egyházközösség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 21/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

átruházott hatáskörében a Gazdálkodási Bizottság a Bicskei Római Katolikus Egyházközösség 

részére, a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 300.000,- Ft vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő:  2020. január 29. 

Felelős:  Gazdálkodási bizottság elnöke 

 

 

5.) Napirendi pont 

A Bicskei Római Katolikus Egyházközösség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József felkéri a jegyzőt, ismertesse az előterjesztést.  

 

Fritz Gábor ismerteti, hogy szintén a katolikus egyházközösség támogatási elszámolásról van 

szó. A hitéleti támogatás címén folyósított összeggel az egyházközösség elszámolt, amelyet a 

pénzügyi és költségvetési iroda megvizsgált és rendben talált. 

 

Ivanics Imréné megkérdezi, hogy a temető fenntartása külön megállapodás formájában van-e. 

Hozzáteszi, hogy azért kérdezte, mert több lakossági jelzés is volt már arra vonatkozóan, hogy 

a katolikus temető kapubejárója és a ravatalazója előtti terület állapota rossz. 

 

Fritz Gábor jelzi, hogy egy személyes egyeztetésre kerül sor majd az atyával, ahol erről a 

jelzésről is beszámolnak. 

 

Bárányos József megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás, észrevétel. Nincs, ezért kéri, 

aki a határozati javaslattal 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 

8/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Római Katolikus Egyházközösség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 21/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

átruházott hatáskörében a Gazdálkodási Bizottság a Bicskei Római Katolikus Egyházközösség 

részére, a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 900.000,- Ft vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő:  2020. január 29. 

Felelős:  Gazdálkodási bizottság elnöke 

 

 

6.) Napirendi pont 

A Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az egyesület a kapott támogatás 

felhasználásáról szóló elszámolását benyújtotta, amelyet a hivatal pénzügyi munkatársai 

megvizsgáltak és rendben találtak.  

 

Bárányos József hozzáteszi, hogy évről-évre szokták támogatni ezeket a fiatalokat. 

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

elfogadja, 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 

9/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

A Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 21/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

átruházott hatáskörében a Gazdálkodási Bizottság a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület 

részére, a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 160.000,- Ft vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő:  2020. január 29. 

Felelős:  Gazdálkodási bizottság elnöke 
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7.) Napirendi pont 

Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezető személyének 

megválasztásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József felkéri a jegyzőt adjon számukra tájékoztatást a napirendről. 

 

Fritz Gábor ismerteti a bizottság tagjaival, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felhívással élt, amelyről decemberben döntött a testület. Az Mötv. szerint a képviselő-testület 

bizottsági tagokat és elnököt választ, elnökhelyettest nem. Elmondja, hogy a korábbi években 

is volt rá példa, hogy az elnök akadályoztatása esetén más, a bizottság tagjai közül megbízott 

személy látta el az ülés levezetésének feladatát. Ezért indokoltnak tartja e feladat ellátásával 

megbízott személy megválasztását bizottságonként. 

 

Dr. Bourgla Ossamah megkérdezi, hogy alkalmanként kell vagy a ciklus teljes időtartamára 

vonatkozna a megbízás. 

 

Fritz Gábor válaszul elmondja, hogy az öt éves választási ciklusra. 

 

Bárányos József elmondja, hogy Csonka István képviselő megbízására tesz javaslatot. 

Megkérdezi képviselőtársát, vállalja-e. 

 

Csonka István megköszöni és igennel válaszol. 

 

Bárányos József kéri, aki Csonka István megbízásával egyetért, 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 

10/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezető személyének 

megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága az elnök 

akadályoztatása esetén a Gazdálkodási Bizottsági ülés levezetőjének Csonka Istvánt választja 

meg. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős:  Gazdálkodási Bizottság elnöke 
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9.) Bejelentések 

 

Bárányos József megkérdezi, hogy kíván-e valaki bejelentést tenni. Megadja a szót Dr. 

Bourgla Ossamahának.  

 

Dr. Bourgla Ossamah elmondja, hogy nem bejelentése, hanem kérdése lenne. Megkérdezi, 

hogy a támogatási szerződésekre vonatkozóan az elszámolási határidőket figyelik-e.  

 

Fritz Gábor válaszul elmondja, hogy természetesen. Ismerteti, hogy van, amikor informális, 

más esetben formális, levélben történő megkeresésre is sor kerül, amelyet követően a 

támogatottak benyújtják elszámolásukat a támogatási összeg felhasználásáról. Ezek iktatott 

levelek vagy feljegyzések. Ritkán fordul elő ilyen. Hozzáteszi, hogy amennyiben nem tudnak 

elszámolni, akkor kérik az elszámolási határidő módosítását, amelynek engedélyezéséről a 

testület minden esetben dönt. 

 

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

további bejelentés hiányában az ülést 8.15 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Bárányos József Döme Lászlóné 

Gazdálkodási Bizottság a Gazdálkodási Bizottság részéről 

elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


