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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

soros, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4. 

 

Az ülés időpontja: 2019. április 11-én 1600 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 
Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila tag 

 

Az ülésen távollévő tag:  

Dr. Bourgla Ossamah tag  

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Bálint Istvánné alpolgármester 

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 

 

Iványi Ferenc Tivadarné köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel ha-

tározatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Szabó Attilát. Megkéri, aki a jegyzőkönyv- hi-

telesítő személyével és a napirendekkel egyetért 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 határozatot 

hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

53/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

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

megválasztásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Szabó Attilát megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri a bizottság tagjait az ülés napirendjének elfogadására. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
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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 határozatot 

hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

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

 

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

zottsága a 2019. április 11. napi soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

NAPIRENDI JAVASLAT  
 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

 (87. sz. előterjesztés, pótanyagként kerül kiosztásra) 

 Előterjesztő: polgármester 

 

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

sításáról 

       (66. sz. előterjesztés, pótanyagként kerül kiosztásra) 

  Előterjesztő: polgármester 

 

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

között" tárgyú projekt településrendezési szerződésének jóváhagyásáról 

 (65. sz. előterjesztés) 

 Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. első negyedévében elvégzett mun-

kálatokról 

 (95. sz. előterjesztés) 

 Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bejelentések 

 

1. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 
előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pont 

lényegét. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a javasolt előirányzat módosítás tartalmazza a piac 

megvalósulására kapott támogatást, bérkompenzációt, működési bevételeket, pályázati 

erőforrásokat, előirányzatok közötti átcsoportosításokat. A költségvetési előirányzat mind a 

bevételi, mind a kiadási oldalon 260 607 eFt-al növekedik. A Gazdálkodási és 

Humánerőforrások Bizottsága az előterjesztést tárgyalta és mindkét bizottság támogatja. 
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Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdés, javaslat. Miután nem  volt, 

szavazásra bocsátotta a rendelet módosításának 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 határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

55/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

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

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

rendelkezések lép: 

 

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

szervei 2019. évi költségvetésének  

 

1. kiadási főösszegét     5 623 850 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét     5 623 850 ezer forintban 

állapítja meg. 

 

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

1. Költségvetési bevételek összege:   2 145 143 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   5 615 832 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:       3 470 689 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege   3 478 707 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                     8 018 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                 3 478 707 ezer forint 

7. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 
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2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3 495 697   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 495 697 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 511 903   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 511 903 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 128 055   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 128 055   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 92 712   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 92 712   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 176 634   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 176 634   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 112 779   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 112 779   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 34 647   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 34 647   ezer forintban 

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

2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 375 331   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 375 331   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 216 140   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 216 140   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

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

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 307 285   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 307 285   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 172 667   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 172 667   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2. Napirend 

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

sáról 

előterjesztő: polgármester 
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Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy röviden ismertesse az 

előterjesztést.  

 

Fritz Gábor tájékoztatójában elmondja, hogy jogszabály lehetővé teszi, hogy a képviselő-tes-

tület adott évre vonatkozóan a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapját ma-

gasabb összegben határozza meg. Elmondja, hogy 50.000.-Ft illetményalapra tettek javaslatot, 

amit a Gazdálkodási Bizottság változtatás nélkül támogatott.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy az előterjesztéssel egyetért és támogatja, mert fon-

tosnak tartja a humánerőforrás megtartását. 

Kérdezi a bizottság tagjait, van-e még kérdés, javaslat. Ha nincs, kéri szavazzanak. 

 

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 határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

56/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

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

tásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága  

elfogadásra javasolja a köztisztviselői illetményalapról szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 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 Alap-

törvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő-

ket rendeli el: 

 

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

és ügykezelőkre terjed ki. 

 

2. § Az illetményalap összege 50.000,- Ft. 

 

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

napjától 2019. december 31. napjáig kell alkalmazni. 
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4. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Bicske Város Önkormányzat Képviselő-tes-

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

 

 

     Pálffy Károly     Fritz Gábor 

  polgármester         jegyző 

 

 

Z Á R A D É K: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019._____ 

 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

3. Napirend 

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

között" tárgyú projekt településrendezési szerződésének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt ismertesse a napirendi pont előterjeszté-

sét. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy egy mindenki előtt ismert, folyamatban lévő ügyről van szó. A 

NIF és a Konzorcium között megkötött tervezési szerződés szerint a Konzorciumnak fel-

adata a településrendezési tervek és a projekt terveinek összehangolása, szükség szerinti 

módosítása, valamint az ezzel kapcsolatos költségek viselése.  Az UNITEF-83 Zrt. előze-

tes vizsgálatában megállapította, hogy a nyomvonal és Bicske város településrendezési 

tervének az összehangolásához a településrendezési terv módosítása szükséges. A cél-

megvalósító az UNITEF, a tervező a Fehér VÁRtervező Kft. és a Megrendelő Bicske 

Város Önkormányzata. 

A megvalósítás során a Tervező feladata az önkormányzat megbízásából Bicske város telepü-

lésrendezési tervének módosítása az UNITEF finanszírozásával. A Gazdálkodási Bizottság az 

előterjesztést támogatja. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdés, javaslat. Ha nincsen, kéri, 

hogy szavazzanak. 

 

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 határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
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57/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

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

zött" tárgyú projekt településrendezési szerződésének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága  

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

ros csomópont között" tárgyú projekt településrendezési szerződésének jóváhagyásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

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

mópont között" tárgyú projekt megrendelője, a határozat elválaszthatatlan részét képező 

településrendezési szerződést jóváhagyja, 

 

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

ges jognyilatkozatok megtételére, 

 

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

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

lósítása érdekében. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4. Napirend 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. első negyedévében elvégzett munká-

latokról 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy jelezte Nagy Attila igazgató úr, hogy nem tud részt 

venni a bizottsági ülésen. Kérdezi a bizottság tagjait, van-e észrevétel vagy javaslat. Ha nincsen, 

kéri szavazzanak. 

 

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 határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

58/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. első negyedévében elvégzett munkála-

tokról 

 



 

9 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága  

a Bicske Gazdasági Szervezet által a 2019. első negyedévben elvégzett munkálatairól szóló 

beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Határidő: 2019. április 11. 

Felelős: elnök 

 

5. Napirend 

Bejelentések 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy van-e bejelentés, észrevétel. 

 

Csonka István javasolja a Akácfa utcai buszmegálló áthelyezés lehetőségének megvizsgálását.  

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a buszmegálló áthelyezéséhez a rendőrség hozzájárulása 

szükséges. 

 

Komlós Kolos elmondja, hogy a buszmegálló áthelyezése plusz költségbe nem fog kerülni, 

mert csak egy táblát kell áthelyezni. 

 

Bálint Istvánné véleményeként elmondja, hogy a Táncsics utca elejébe lehetne áthelyezni a 

buszmegállót, mivel ott nagyobb hely áll rendelkezésre. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e további bejelentésük. 

Miután további bejelentés, kérdés és észrevétel nem hangzott el, megköszöni a közös munkát 

és az ülést 16 óra 20 perckor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Szabó Attila 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

 elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


