
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

rendes, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4. 

 

Az ülés időpontja: 2019. december 10. (kedd) 8.00 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Börcs Antal bizottság elnöke 

Molnár Dániel bizottsági tag 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag 

Szabó Attila bizottsági tag 

 

Az ülésen távollévő tag:  

Horváth János Koppány bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Bajtekné dr. Halász Ildikó ügyintéző 

Szabó Ágnes Kapcsolat Központ igazgatója 

Nagy Attila BGSZ igazgatója 

 

Börcs Antal elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott 

bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Molnár 

Dániel képviselőt. Megkéri, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

121/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

a 2019. december 10. napján megtartott rendes, nyilvános ülés  

jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga Molnár Dánielt megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Börcs Antal elnök a napirendek sorrendjével kapcsolatban módosító javaslata a meghívott 

vendégekre tekintettel, hogy első napirendi pontként a védőnői körzetek módosításáról szóló 

előterjesztést, második napirendi pontként a Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 
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2019. harmadik negyedévében elvégzett munkálatokról szóló előterjesztést tárgyalja a bizott-

ság. Kéri, aki elfogadja a módosításokkal a napirendet, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

122/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

a 2019. december 10. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga a 2019. december 10. napi rendes, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fo-

gadja el: 

 

NAPIRENDI JAVASLAT  

 

1.) A védőnői körzetek módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. harmadik negyedévében elvégzett 

munkálatokról   

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Tiszteletdíjról és a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendeletek 

megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Rendelet megalkotása a köztisztviselői illetményalapról   

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről    

Előterjesztő: polgármester 
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10.) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról   

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) Bicske Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) Beszámoló Bicske város tűzvédelmi helyzetéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

15.) Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

 

16.) A Testvérvárosi Bizottságról szóló 89/2017. (III.29.) határozat visszavonásáról és Test-

vérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

17.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes adózói adatbázisba való  

felvétel teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

18.) Bejelentések/ Képviselői bejelentések 

 

Határidő: 2019. december 10. 

Felelős: elnök 

 

 

1.) Napirendi pont 

A védőnői körzetek módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor az előterjesztésben foglaltakat ismerteti. 

 

Szabó Ágnes igazgató elmondja, hogy a tanulói létszámok csökkenése miatt szükséges mó-

dosítani a körzeteket, mert a tanulói létszám kihatással van a finanszírozásra. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag megkérdezi, hogy mennyi a minimális létszámhatár. 

 

Szabó Ágnes igazgató válasza 720 fő. 

 

Börcs Antal elnök kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Amennyi-

ben nincs, kéri, aki egyetért a határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

123/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga elfogadásra javasolja a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

____/2019. (…….) önkormányzati rendelete 

a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

- Tervezet - 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljár-

va, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésben biz-

tosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Népegészségügyi Központ - országos tiszti-

főorvos - és a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (to-

vábbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Bálint Istvánné    Fritz Gábor 

 polgármester        jegyző 

 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került: 

Bicske, 2019. december …. 

 

 Fritz Gábor 

                                                                                                      jegyző 
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1. melléklet a ……………… önkormányzati rendelethez 

 

I. sz. iskola védőnői körzet (001004222) 

 

II. sz. iskola védőnői körzet (001004169) 

 

 

 

2.) Napirendi pont 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. harmadik negyedévében elvégzett 

munkálatokról   

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztésben foglaltak ismertetésére. 

 

Fritz Gábor jegyző az a BGSZ által elvégzett munkálatokról ad tájékoztatást az előterjesztés 

szerint. 

 

Börcs Antal elnök kérdezi Nagy Attila igazgatót kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 

 

Nagy Attila igazgató nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, várja az esetleges kérdéseket. 

Iskola neve Címe 

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Isko-

la Prohászka úti épület 2-4. évfolyam 

2060 Bicske, Prohászka 3. 

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Isko-

la Prohászka úti épület 1/b, 1/c, 1/d. évfolyam 

2060 Bicske, Prohászka 3. 

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Isko-

la Szent István úti épület 

2060 Bicske, Szent István 42. 

Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 

2065 Mány, Szent István u. 4. 

Iskola neve Címe 

Szent László Általános Iskola  2060 Bicske, Hősök tere 5. 

Bicskei József Attila Ált. Isk. és Szakiskola 

 
2060 Bicske, Hősök tere 5/b. 

Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskola 2064 Csabdi, Szabadság u. 37. 

Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnáziu-

ma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
2060 Bicske, Kossuth tér 3. 

Bokréta Lakásotthoni Gyermekotthoni Központ 

és Általános Iskola Kossuth Zsuzsa Gyermek-

otthon 

és Általános Iskola 

2060 Bicske, Kossuth u. 42. 

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Isko-

la Prohászka úti épület 

1/a. évfolyam 

2060 Bicske, Prohászka 3. 
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Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag kérdezi, hogy hány szakember hiányzik a gazdasági 

szervezetnél. 

 

Nagy Attila igazgató válaszként elmondja, hogy 7 státusz üres a szervezetnél. 

 

Börcs Antal elnök kérdezi, mi az oka, mi lenne a megoldás? 

 

Nagy Attila igazgató válaszként elmondja, hogy a piaci fluktuáció miatt alakult ki ez a hely-

zet és náluk ugyanolyan égető, mint más szegmenseknél. 

 

Börcs Antal elnök kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. Hozzászólás nem volt kéri, 

aki elfogadja a beszámolót, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

124/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

  

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. harmadik negyedévében elvégzett 

munkálatokról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a Bicskei Gazdasági Szervezet által a 2019. har-

madik negyedévben elvégzett munkálatairól szóló beszámolót a határozat elválaszthatatlan 

részét képező mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

 3.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást az SZMSZ felülvizs-

gálatának szükségességéről és az elkészült új SZMSZ-ről. 

 

Fritz Gábor jegyző az előterjesztésben foglaltakat ismerteti. 

 

Börcs Antal elnök megnyitja a napirend felett vitát. 

 

Molnár Dániel bizottsági tag javaslata, hogy a képviselő-testületi ülés összehívása a terve-

zettben szereplő két nap helyett, legyen hét nap.  
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Fritz Gábor jegyző nem javasolja a hét napot. Elmondja, hogy a jelenlegi szabályozás is ne-

hezen teljesíthető az előterjesztések nagy száma miatt. A hét napot biztosan nem fogja tudni 

teljesíteni a hivatal, és nem szeretne olyat bevállalni, amit nem tudnak teljesíteni. 

 

Molnár Dániel bizottsági tag véleményeként elmondja, hogy a közel negyven napirendi pon-

tot is nehéz két nap alatt áttekinteni. 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot. Kéri, aki támogatja a rendelet-

tervezet elfogadását, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

125/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet. 

 

A rendelet – tervezet és mellékletei, mely a határozat részét képezi, a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

4.) Napirendi pont 

Tiszteletdíjról és a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendele-

tek megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy tekintettel arra, hogy az új SZMSZ már nem tartalmaz a 

tárgykörben szabályozást, ezért szükséges a rendeletek megalkotása. 

 

Börcs Antal elnök a napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólás, nem volt elmondja, hogy 

egy előterjesztésben két rendelet-tervezet szerepel, amelyekről külön-külön szükséges sza-

vazni. Kéri, aki támogatja a tiszteletdíjakról szóló rendelet-tervezetet jelezze: 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

126/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és  

természetbeni juttatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga elfogadásra javasolja az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági ta-

gok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és  

természetbeni juttatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében el-

járva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A képviselő tiszteletdíjának összege bruttó 69.000.- Ft/hó. 

 

(2) Azt a képviselőt, aki bizottságnak tagja az (1) pontban meghatározott összegen felül to-

vábbi bruttó 39.000.- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg. 

 

(3) Azt a képviselőt, aki bizottság elnöke az (1) pontban meghatározott összegen felül további 

bruttó 58.000.- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg. 

 

(4) A bizottság nem képviselő tagját bruttó 39.000.- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg. 

  

(5) A (2) és (3) pont együttesen nem alkalmazható. 

 

2. § (1) A tiszteletdíjról vagy annak egy részéről a képviselő és a bizottság nem képviselő 

tagja a polgármesterhez címzett írásbeli nyilatkozattal mondhat le, amelyet legkésőbb az ön-

kormányzat költségvetésének elfogadásáig kell benyújtani a polgármesterhez. 

 

(2) A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 

a) lemondás kezdő és befejező időpontját,  

b) a lemondással érintett tiszteletdíj bruttó összegét,  

 

(3) A képviselő, valamint a bizottság nem képviselő tagja a tiszteletdíj kifizetéséhez szüksé-

ges adatokat Bicske város Jegyzője részére köteles bejelenteni, aki a kifizetéshez szükséges 

személyes adatokat a megbízatás ideje alatt, ahhoz kapcsolódóan kezeli. 

 

(5) A tiszteletdíjat – a hatályos jogszabályokban meghatározott, bevételt szerzőt terhelő adó és 

járulék levonását követő összegben – havonta, átutalással kell kifizetni a jogosult bankszámla 

számára, legkésőbb a tárgyhót követő hó 10. napjáig. A kifizetésről a jegyző gondoskodik. 

 

3. § A képviselő-testület a képviselő részére a képviselői tevékenységéhez természetbeni jut-

tatásként laptop használatát biztosítja. 
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4. § A képviselőt és a bizottság nem képviselő tagját munkájával összefüggésben költségtérí-

tés nem illeti meg. 

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Bálint Istvánné          Fritz Gábor 

 polgármester             jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

Börcs Antal elnök elmondja, hogy az előzőhöz hasonlóan ezt a rendeletet is külön kell szabá-

lyozni, nem pedig az SZMSZ-ben. Kéri, aki támogatja a helyi népszavazás kezdeményezésé-

hez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet-tervezetet jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

127/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges  

választópolgárok számáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga elfogadásra javasolja a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az euró-

pai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCX-

XXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekez-

dés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Helyi népszavazást a választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezhet. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Bálint Istvánné          Fritz Gábor 
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 polgármester             jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

5.) Napirendi pont 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök felkéri Fritz Gábort, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző az előterjesztésben foglaltakat ismerteti. 

 

Börcs Antal elnök megnyitja a vitát a napirend felett. Hozzászólás nem volt kéri, hogy sza-

vazzon a bizottság. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

128/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról 

szóló 13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az 

alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

- Tervezet - 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

 

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) ön-

kormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21. § (2) bekezdése helyébe a következő ren-

delkezések lépnek: 
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„ (2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy 

a) akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének 

sincs vagyona,  

b) aki a polgárok személyi adatainak és lakcímének közhiteles nyilvántartása szerint egyedül 

él és havi jövedelme nem haladja meg az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-

nek 300%-át és vagyonnal nem rendelkezik.” 

 

2. § A Rendelet 21.§-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki. 

„(2a) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedel-

mének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.” 

 

3. § E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Bálint Istvánné      Fritz Gábor 

 polgármester         jegyző 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. …………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

6.) Napirendi pont 

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

(254. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök felkéri Fritz Gábort, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző ismerteti, hogy a tervezet szerint a mezőőri járulék mértéke: 0 Ft. 

A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az önkormányzat saját 

költségvetéséből és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból fedezi. 

 

Börcs Antal elnök megnyitja a vitát a napirend felett.  

 

Molnár Dániel bizottsági tag a finanszírozással kapcsolatban kérdezi, hogy van rá lehetőség, 

hogy saját forrásból finanszírozza az önkormányzat. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy nincs akadálya. 

 

Börcs Antal elnök kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Hozzászólás nem volt. 

Kéri a támogatja a rendelet-tervezet elfogadását jelezze. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

129/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdésben, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdé-

sében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. § Bicske Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) mezei őrszolgálatot létesít 

és működtet. 

 

2. § (1)A mezőőri járulék mértéke: 0 Ft. 

(2) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az önkormányzat 

saját költségvetéséből és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból fedezi. 

 

3. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat 

létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete. 

 

  

Bálint Istvánné      Fritz Gábor 

   polgármester          jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. …………………. 

         Fritz Gábor 

           jegyző 

 

 

7.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet-tervezet az önkormányzat és 

intézményei kiadási és bevételi főösszegeit határozza meg.  

Megnyitja a vitát a napirendi pont felett. Hozzászólás, észrevétel nem volt. Kéri, aki támogat-

ja a rendelet-tervezet elfogadását, jelezze. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

130/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 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 

(tervezet) 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az 

alábbiak szerint: 

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 

rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2019. évi költségvetésének  

 

1. kiadási főösszegét  5 911 604 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  5 911 604 ezer forintban 

állapítja meg. 

 

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

1. Költségvetési bevételek összege:   2 432 897 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   5 903 586 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 
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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 3 753 124   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 753 124 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 519 390   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 519 390 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 129 636   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 129 636   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Attila utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 92 750   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 92 750   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 176 671   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 176 671   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 113 068   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 113 068   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 35 950   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 35 950   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 375 346   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 375 346   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

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

költségvetésének 
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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 323 194   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 323 194   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 176 335   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 176 335   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. 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Határozat melléklete jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

8.) Napirendi pont 

Rendelet megalkotása a köztisztviselői illetményalapról   

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök megnyitja a vitát a napirend felett. 

 

Molnár Dániel bizottsági tag kérdése, hogy korábban mennyi volt az illetményalap. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy az illetményalap ebben az évben 50.000.-Ft 

volt. A rendelet-tervezetben ez nem került változtatásra. 

 

Börcs Antal elnök kéri, aki támogatja a rendelet-tervezet elfogadását, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

131/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

a köztisztviselői illetményalapról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

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 költségve-

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

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

vetkezőket rendeli el: 

1. § E rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és 

ügykezelőkre terjed ki. 

2. § Az illetményalap összege 50.000,- Ft. 

3. § Ez a rendelet 2020. január 1. napjától lép hatályba. 

4. § Hatályát veszti Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselői il-

letményalapról szóló 7/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelete. 

 

     Bálint Istvánné     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019._____ 

                                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                                                            jegyző    

 

9.) Napirendi pont 

A köztisztviselők illetménykiegészítéséről    

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésben foglaltakról, a középfo-

kú és felsőfokú végzettséggel összefüggésben a kiegészítés százalékairól és megnyitja a vitát 

a napirend felett. Hozzászólás, észrevétel nem volt. Kéri, aki támogatja a rendelet-tervezet 

elfogadását, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
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132/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló rendelet-

tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (…..) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről  

(tervezet) 

 

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

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

vény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § (1) A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köz-

tisztviselők alapilletményük 30%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

(2) A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott középiskolai végzettségű köztisztvise-

lők alapilletményük 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 20/2018. (XII.12.) önkor-

mányzati rendelet. 

 

      Bálint Istvánné     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző 

 

10.) Napirendi pont 

A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról   

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök felkéri Fritz Gábort, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak van lehetősége rendeletet alkotni a 

tárgykörben. A rendelet megalkotása azért is szükséges, hogy július 1. napjára felvett házas-

ságokat az anyakönyvvezető jogalappal tudja munkaszüneti napon kötött házasságként kezel-

ni.  

 

Börcs Antal elnök kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Hozzászólás nem volt. Kéri, aki 

támogatja a rendelet-tervezet elfogadását jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
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A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

133/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga elfogadásra javasolja a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet-tervezetet az 

alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkor-

mányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a közszolgálati tisztvi-

selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgálati Tisztviselők Napját – 

július 1. napját – munkaszüneti nappá nyilvánítja.  

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Bálint Istvánné       Fritz Gábor  

polgármester        jegyző  

 

 

Z Á R A D É K :  

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  

Bicske, 2019._____  

Fritz Gábor  

jegyző 

 

 

11.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök tájékoztatja a bizottságot a munkatervről, majd megnyitja a vitát a napi-

rend felett. Hozzászólás, észrevétel nem volt. Kéri, aki támogatja határozati javaslatot jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

134/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről szóló határo-

zati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a határozat mellé-

kelte szerint fogadja el.  

 

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester  

 

Határozati melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

12.) Napirendi pont 

Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök felkéri Fritz Gábort, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző az előterjesztésben foglaltakat ismerteti. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag érdeklődik a létszámokról és arról, hogy van -e be-

töltetlen státusz a hivatalban. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy van néhány betöltetlen álláshely, amelyet 

folyamatosan hirdetnek. 

 

Börcs Antal elnök kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

135/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 
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Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga a beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről szóló határozati javas-

latot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

működéséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

13.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök tájékoztatja a bizottságot az előterjesztésről. Kérdezi, hogy kérdés, észre-

vétel van-e. Miután nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

136/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga Bicske Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2020. évi bel-

ső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

Határozat melléklete jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

14.) Napirendi pont 

Beszámoló Bicske város tűzvédelmi helyzetéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök a beszámoló elfogadását javasolja és megnyitja a napirend felett a vitát. 

Hozzászólás nem volt. Kéri, aki támogatja a beszámoló elfogadását jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

137/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló Bicske város tűzvédelmi helyzetéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga beszámoló Bicske város tűzvédelmi helyzetéről szóló határozati javaslatot elfogadásra ja-

vasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancsnok-

ság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Bicske tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfo-

gadja.  

Határidő:  2019. december 11. 

Felelős:  polgármester 

 

 

15.) Napirendi pont 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök felkéri Fritz Gábort, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja a stratégia felülvizsgálatának, majd módosításának szükséges-

ségét és az előterjesztésben foglaltakat ismerteti. 

 

Börcs Antal elnök megnyitja a napirend felett a vitát. Hozzászólás nem volt. Kéri, aki támo-

gatja a határozati javaslatot jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

138/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017 azonosító-

számú „A helyi identitás növelése Bicskén” című pályázat kapcsán Bicske város Integrált 

településfejlesztési Stratégiájának szakmai tartalmát megvizsgálta a településfejlesztési kon-

cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 7. §-a alapján és az alábbiak szerint dönt: 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2015. (IX.30.) határozattal 

elfogadott Bicske város Integrált településfejlesztési Stratégiáját módosítani szüksé-

ges, 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges jog-

nyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 

 

16.) A Testvérvárosi Bizottságról szóló 89/2017. (III.29.) határozat visszavonásáról és 

Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök tájékoztatja a bizottságot arról, hogy miért kell új tagokat választani a bi-

zottságba. Megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag kérdezi, hogy kérje-e személyes érintettsége okán a 

kizárását. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy nem kell kérnie. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag tájékoztatásul elmondja a bizottság új tagjai részére, 

hogy az előző ciklusban, mint ennek a bizottságnak az elnöke, ő volt a kapcsolattartó. 

 

Börcs Antal elnök tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy először a 89/2017. (III.29.) határozat 

visszavonásáról kell dönteni, majd személyekről külön-külön szükséges meghozni a határoza-

tokat.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

139/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

A Testvérvárosi Bizottságról szóló 89/2017. (III.29.) határozat visszavonásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga a Testvérvárosi Bizottságról szóló 89/2017. (III.29.) határozat visszavonásáról szóló hatá-

rozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2017. (III.29.) számú képviselő-testületi 

határozatát visszavonja. 
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Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

140/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga a Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvérvárosi Bizottságba   

Iványi Ferenc Tivadarnét megválasztja. 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

141/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga a Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvérvárosi Bizottságba   

Benedek Esztert megválasztja. 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

142/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga a Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvérvárosi Bizottságba   

Szécsi Ervinnét megválasztja. 

 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

143/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga a Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvérvárosi Bizottságba  

Lanczendorferné Kósa Katalint megválasztja. 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
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144/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga a Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvérvárosi Bizottságba  

Iványi Ferencet megválasztja. 

 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

145/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsá-

ga a Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Testvérvárosi Bizottságba Molnár Mártát 

megválasztja. 

 

17.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes adózói adatbázisba való  

felvétel teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Börcs Antal elnök felkéri Fritz Gábort, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző az előterjesztésben foglaltakat ismerteti. 

 

Börcs Antal elnök elmondja, hogy személyekről külön-külön szükséges döntenie a bizottság-

nak. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

146/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Bálint Istvánné polgármester a 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

147/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Csörgöl Ákos képviselő a 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 



 

27 

 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

148/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Bárányos József képviselő a 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

149/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-
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mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Dr. Bourgla Ossamah képviselő a 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

150/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Csonka István képviselő a 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
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A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

151/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Ivanics Imréné bizottság nem képviselő tagja 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

152/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Döme Lászlóné bizottság nem képviselő tagja 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 
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belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

153/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Németh Tibor képviselő a 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

154/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Sulyokné Guba Judit képviselő a 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

155/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő a 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 
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2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

156/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Balázs Péter képviselő 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

157/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Némethné Horváth Nikoletta bizottság nem képviselő tagja 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

158/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Varga Györgyné bizottság nem képviselő tagja 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 
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belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

159/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Börcs Antal képviselő 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

160/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Horváth János Koppány képviselő 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

161/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Molnár Dániel képviselő 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 
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módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

162/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Iványi Ferenc Tivadarné bizottság nem képviselő tagja 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-

tot hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

163/2019. (XII. 10.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes  

adózói adatbázisba való felvétel teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alábbi rendelkezései 

alapján Szabó Attila bizottság nem képviselő tagja 

 

1.) az Mötv. 38.§ (4) bekezdés értelmében köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételének megtörténtét igazolta, 

 

2.) az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megválasztásától számított 30 napon 

belül a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett, 

 

3.) a bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről számoljon be a képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Határidő:  2019.12.11. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

18.) Bejelentések 

Börcs Antal elnök kérdezi a bizottsági tagjait, hogy kíván-e valaki bejelentést tenni. 

 

Molnár Dániel bizottsági tag elmondja, hogy az Arany János utca 3. szám alatti ingatlan tu-

lajdonosa megkereste és segítséget kért, mert amióta elkészült az új járási hivatal épülete a 

csapadékvíz rongálja az ingatlanukat. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy a képviselő-testületnek a költségvetésében 

kell ennek a problémának a megoldására forrást biztosítani. A költségvetés tervezésekor ezt 

figyelembe kell venni. 

 

Börcs Antal elnök kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek további bejelentése. 

Miután bejelentés nem volt, megköszöni a közös munkát és az ülést 8 óra 40 perckor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Börcs Antal Molnár Dániel 

Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

elnöke 

Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


