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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. szeptember 18-án 15 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag 

Szabó Attila tag 

 

Az ülésen távollévő tag:  

Komlós Kolos tag 

Dr. Bourgla Ossamah tag  

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Nagy Attila Bicske Gazdasági Szervezet vezetője 

Bajtekné dr. Halász Ildikó ügyintéző 

 

Iványi Ferenc Tivadarné köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel ha-

tározatképes. Komlós Kolos jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottsági ülésen. Jegyzőkönyv-

hitelesítésre felkéri Szabó Attilát. Megkéri, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével és a na-

pirendekkel egyetért jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

95/2019. (IX. 18.) HATÁROZATA 

a 2019. szeptember 18. napján megtartott soros, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjé-

nek megválasztásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Szabó Attila megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Iványi Ferenc Tivadarné a meghirdetett napirendekhez kéri felvenni a Bicskei Járásbíróságra 

bírósági ülnök soron kívüli megválasztásáról szóló 208. előterjesztést, az OTP Bank Nyrt bics-

kei fiókjának helyiségbérletéről szóló 210. előterjesztést és a Bicskei víziközmű rendszerek 

2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről szóló 213. előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a 

napirendek elfogadását a módosítással. 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

96/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

a 2019. szeptember 18. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

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

zottsága a 2019. szeptember 18. napi soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

NAPIRENDI JAVASLAT  

 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

(202. sz. előterjesztés, később kerül feltöltésre) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Önkormányzati rendeletek módosításáról 

(167. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(197. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Bicske Szíve Park I. ütem projekt keretében készített Bicske Szíve Park Zöld infra-

struktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elfogadásáról 

(192. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára bérlőkijelölési jogról szóló 

pályázat kiírásáról 

(205. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótelkek elidege-

nítéséről 

(207. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 
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7.) A halotthűtő üzemeltetéséről 

(187. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. második negyedévében elvégzett 

munkálatokról 

(181. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök soron kívüli megválasztásáról 

(208. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) az OTP Bank Nyrt bicskei fiókjának helyiségbérletéről 

(210. előterjesztés) 

Előterjesztő:polgármester 

 

11.) Bicskei víziközmű rendszerek 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

(213. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) Bejelentés 

 

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 az állami támogatásokat és kép-

viselő-testület döntéseit tartalmazza: 

− bérkompenzációt, könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, szociális ágazati összevont 

pótlékot, önkormányzatok rendkívüli tűzoltóságok feladatellátásához szükséges 

többletforrást, minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet 

kifizetésére kapott állami támogatást, ingatlanértékesítéséből származó bevételt, 

biztosító által fizetett kártérítést, az előző évi normatíva elszámolás alapján járó 

többletbevételt, 

− előirányzatok közötti átcsoportosítást. 

Az előirányzatok főösszegét 76 720 eFt-al növekedett, mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.  

 

 

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

szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

97/2019. (IX.18.) 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 módosítását 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  5 703 600 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  5 703 600 ezer forintban 

állapítja meg. 

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

1. Költségvetési bevételek összege:   2 224 893 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   5 695 582 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:       3 470 689 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege   3 478 707 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                     8 018 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                 3 478 707 ezer forint 

7. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

 

2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3 559 265   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 559 265 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 515 131   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 515 131 

 

  ezer forintban 
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állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 128 120   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 128 120   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 92 737   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 92 737   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 176 660   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 176 660   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 112 829   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 112 829   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 35 934   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 35 934   ezer forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2019. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 375 344   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 375 344   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 318 773   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 318 773   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.” 
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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 

 

Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 

 

2. napirendi pont 

Önkormányzati rendeletek módosításáról 

előterjesztő: polgármester 

 

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

lényegét. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy bankszámla változás miatt három rendelet normaszövegének mó-

dosítása vált szükségessé.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy az előterjesztés három rendelet módosítását 

tartalmazza, ezért a bizottságnak három határozatot kell hoznia. Kérdezi a bizottság tagjait, van-

e kérdés, javaslat. Ha nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

98/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló  

17/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat a mezei őrszolgálat létesítéséről és 

működéséről szóló 17/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

____/2019. (____) önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló  

17/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természet-

védelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

1.§ A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI.29.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép. 

„4. § A járulékfizetésre kötelezett személy a járulékot az önkormányzat „Mezőőri járulék” meg-

nevezésű bevételi alszámlájára teljesíti.” 

2.§ E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2019.  

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

99/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló  

29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló  

29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

____/2019. (____) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló  

29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meg-

határozott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Me-

gyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, mint illetékes környezetvédelmi igazga-

tási szerv véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a követ-

kezőket rendeli el: 

 

1. § A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet (to-

vábbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában megha-

tározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei 

Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, mint illetékes környezetvédelmi igazgatási 

szerv véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következő-

ket rendeli el:” 

 

2. § A Rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„6. § A kibocsátó az önkormányzati adóhatóság által megállapított talajterhelési díjat az ön-

kormányzat „Bicske Város Önkormányzata Talajterhelési díj” megnevezésű beszedési számla 

javára fizeti meg.” 

 

3. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2019.  

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

100/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat a közterületek használatáról szóló 2/2014. 

(I.17.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

____/2019. (____) önkormányzati rendelete 

 

a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. 

törvény 37. § (4), (5) bekezdésében és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 

1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdésének 1., 2., 5., 11, 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ A közterületek használatáról szóló 2/2014. (I.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 34. § 2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„c) átutalással az önkormányzat „Költségvetési elszámolási számla” megnevezésű számlá-

jára.” 

 

2.§ E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2019. __________ 

 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

3. napirendi pont 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Fritz Gábor elmondja, hogy a jelenleg hatályos rendelet szerint az általános iskolai tanulók 

esetében a kérelmet benyújtók közül kiválasztott 20 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló 

részére havi 3000,- Ft/fő összegű támogatás, míg a középiskolai tanulók esetében a kérelmet 

benyújtók közül kiválasztott 10 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére havi 5000,- 

Ft/fő összegű támogatás adható.  Javaslat, hogy az általános iskolában tanulók havi 5000,- Ft/fő 

összegű támogatásban, a középiskolában tanulók havi 7.000,-Ft/fő összegű támogatásban ré-

szesüljön. Forrás a költségvetésben biztosított. 

 

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

szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

101/2019. (IX.18.) 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 Bizott-

sága elfogadásra javasolja a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

13/2018. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

____/2019. (____) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

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

 

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.) önkor-

mányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelke-

zés lép: 

 

„(1) a) az általános iskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet 

benyújtók közül kiválasztott 20 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 5000 fo-

rint/fő összegben, 

„b) a középiskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet benyújtók 

közül kiválasztott 10 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 7000 forint/fő ösz-

szegben.” 
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2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 

kell. 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2019. __________ 

 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

4. napirendi pont 

A Bicske Szíve Park I. ütem projekt keretében készített Bicske Szíve Park Zöld infra-

struktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elfogadásáról 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor tájékoztatójában elmondja, hogy pályázatban vállalt kötelezettségének tett eleget 

az önkormányzat azzal, hogy elkészítette a fenntartási akció tervet. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné hozzászólásában elmondja, hogy meglepően részletes az anyag. 

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

 

Csonka István véleménye, hogy jó lenne, ha nemcsak terv maradna ez a fenntartási akcióterv, 

hanem meg tudna valósulni is. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné megkéri a bizottság tagjait amennyiben nincs további hozzászólás, 

szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

102/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

a Bicske Szíve Park I. ütem projekt keretében készített Bicske Szíve Park Zöld 

infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Szíve Park I. ütem projekt keretében készített Bicske Szíve Park 
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Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elfogadásáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010. azo-

nosítószámú Bicske Szíve Park I. ütem projekt keretében elkészült Bicske Szíve Park Zöld inf-

rastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akciótervet a melléklet szerinti tartalommal elfo-

gadja. 

 

Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 

 

5. napirendi pont 

Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára bérlőkijelölési jogról szóló pá-

lyázat kiírásáról 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a korábbi cég jogosultsága lejárt, ezért kerül a pályázat kiírásra. 

 

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

szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

103/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára bérlőkijelölési jogról  

szóló pályázat kiírásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja Bicskei székhelyű vagy telephelyű vállalkozások számára bérlőkijelölési 

jogról szóló pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a tulajdonában álló Bicske, Akácfa u. 1/A 3. ajtó alatti 55,36 m2 alapterületű, költség-

elvű lakás határozott, legfeljebb 3 éves időtartamú bérlőkijelölési jogára – a határozat 

mellékletét képező pályázati felhívás szerint – nyílt pályázatot hirdet bicskei székhelyű 

vagy telephelyű vállalkozások részére, 

2. a pályázati felhívást a város honlapján, a Bicskei Újságban és a Bicskei Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján jelenteti meg, 
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3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlattal pályázó 

helyi vállalkozással kösse meg a bérlőkijelölésről szóló megállapodást, valamint a kije-

lölt bérlővel a lakásbérleti szerződést. 

 

Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 

 

6. napirendi pont 

A Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótelkek elidegeníté-

séről 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a tárgyi ingatlanok egyedi becsült értéke a kötelező versenyezte-

tési értékhatárt nem érik el, ennek ellenére az előterjesztés javaslata, hogy a lakótelkek elide-

genítését versenyeztetési eljárás keretében folytassa le az önkormányzat. A Gazdálkodási Bi-

zottság is tárgyalta a napirendet és javaslata, hogy az adás-vételi szerződésben kerüljön rögzí-

tésre a gerinchálózat kiépítése, az ingatlanokat 5 év elidegenítési tilalom terhelje, legalább 1 

éve állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen Bicskén a vevő és egy személy 

csak egy telket vásárolhasson. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy ezzel a fiatalokat tudja támogatni az önkormányzat 

és a „CSOK” támogatásban is részesülhetnek. A Gazdálkodási Bizottság javaslataival kiegé-

szítve teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

104/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult  

lakótelkek elidegenítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske, Rózsa utca – Váci Mihály utca környezetében kialakult lakótel-

kek elidegenítéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a tulajdonában álló bicskei 

 

HRSZ terület (m2) legalacsonyabb vételár 

(Ft) 

2363/5 728 3.675.000,- 
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2363/6 585 2.953.000,- 

2363/7 579 2.923.000,- 

2363/8 579 2.923.000,- 

2363/9 550 3.526.000,- 

2363/10 550 3.526.000,- 

2363/12 901 4.320.000,- 

2363/13 960 4.602.000,- 

2363/14 962 4.612.000,- 

2363/15 962 4.856.000,- 

2363/16 924 5.923.000,- 

2363/17 1000 6.410.000,- 

 

közművesítetlen (kiépített gerinchálózattal sem rendelkező) ingatlanokat a megjelölt legalacso-

nyabb vételár figyelembevételével nyílt eljárásban értékesítésre kijelöli a legalább egy éve 

Bicskén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számára, azzal 

a kikötéssel, hogy  

1.1.1. egy személy egy db ingatlant vásárolhat, 

1.1.2. az értékesített ingatlan tulajdoni lapjára 5 év határozott időtartamra elidegenítési 

tilalom ténye kerül feljegyzésre Bicske Város Önkormányzat javára, 

 

2. Az ingatlanok minimális forgalmi értékét, vételárát a dr. Póczos Géza igazságügyi in-

gatlanforgalmi szakértő értékelésében szereplő összegben határozta meg. 

3. Az ajánlattételi felhívást jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhívás 

alapján beérkező írásbeli ajánlatok közül az adott ingatlanra legmagasabb vételárat ér-

vényesen ajánló vevővel az adásvételi szerződést megkösse.  

a) Ajánlati biztosíték nincs. 

b) Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejáratától számított 60 nap. 

c) A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor, egy összegben kell megfizetni. 

d) A legalacsonyabb vételárnál alacsonyabb ajánlatot érdemi vizsgálat nélkül érvényte-

lenné kell nyilvánítani. 

 

4. Az értékesítésről szóló felhívást a helyi médiákban – Tv, honlap, újság – jelenteti meg. 

 

 

Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 

 

7. napirendi pont 

A halotthűtő üzemeltetéséről 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a jelenlegi üzemeltető szerződése lejárt, előterjesztés javaslata, 

hogy a jelenlegi üzemeltetővel egy évre változatlan feltételekkel kössön szerződést az 

önkormányzat.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy van-e hozzászólás észrevétel. Kéri, hogy aki egyetért 

a határozati javaslattal, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
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A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

105/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

halotthűtő üzemeltetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a halotthűtő üzemeltetéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak sze-

rint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. az Önkormányzat tulajdonában álló bicskei 1397/1 hrsz-ú ingatlan üzemeltetésére to-

vábbi 1 év időtartamra, – 2019. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig – a korábbi, 

korlátozott kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal azonos feltételekkel köt 

szerződést az eddigi üzemeltetővel, az Iharos Kft-vel (2200 Monor, Bajcsy Zs. u. 54). 

 

2. a használati díj mértékét 365.000,- Ft + Áfa/év mértékben határozza meg. 

 

3. felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi ellenjegyzés mellett – a korlátozott kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 

 

8. napirendi pont 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. második negyedévében elvégzett 

munkálatokról 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki észrevételt, kérdést 

feltenni Nagy Attila igazgató úr részére.  

 

Csonka István kérdezi, hogy minden feltétel adott, hogy a munkát el tudják látni? 

 

Nagy Attila válaszában elmondja, hogy a személyi állomány szakmailag alacsony színvonalú, 

az intézmény gépparkja megfelelő, bár szeretne gépesíteni egy-két munkafolyamatot. Szak-

munkás hiánnyal küzd. Nehézkesen tud kialakítani munkacsoportokat, nehéz a munkamegosz-

tást koordinálni.  

 

Csonka István kérdezi, hogyan lehetne ebben előre lépni. 

 

Nagy Attila válaszában elmondja, hogy már tett preventív lépéseket. Gépkezelői tanfolya-

mokra iskoláztatta be a dolgozókat. 
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Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy van-e rá lehetőség, hogy pénzösszeget átcsoportosít-

son, hogy vonzóvá tegye a munkahelyet. 

 

Nagy Attila úgy gondolja, hogy nem tud sokat tenni. A belső személyzetnek tud átcsoportosí-

tani pénzösszegeket. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy van-e további hozzászólás észrevétel. Kéri, hogy aki 

egyet ért a határozati javaslatot jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

106/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. második negyedévében elvégzett 

munkálatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2019. második negyed-

évében elvégzett munkálatokról az alábbiak szerint: 

 

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

dik negyedévben elvégzett munkálatairól szóló beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja. 

Határidő: 2019.09.30. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

9. napirendi pont 

Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök soron kívüli megválasztásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a köztársasági elnök bírósági ülnökök soron kívüli megválasztását 

kihirdette 2019.  szeptember 1-30 között. Két jelöltre érkezett jelölés és mindkettő elfogadta 

azt. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy van-e további hozzászólás észrevétel. Kéri, hogy aki 

egyet ért a határozati javaslatot jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
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A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

107/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

a Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök soron kívüli megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök soron kívüli megválasztásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógus ülnök jelölését elfogadja és az 

alábbi jelölteket a 2011. évi CLVII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a 

Bicskei Járásbíróság ülnökévé pedagógus ülnöknek megválasztja: 

 

1) Petrik Zsuzsanna (sz.: Budapest, 1955. augusztus 8. an.: Cserháti Etel) Lakóhely:  

2060 Bicske, Tószeg utca 109.  

 

2) Bárányosné Szabó Zsuzsanna (sz: Budapest, 1978. május 4. an.: Balogh Zsuzsanna) 

Lakóhely: 2060 Bicske, Bogya Károly utca 28. 

 

10. napirendi pont 

az OTP Bank Nyrt bicskei fiókjának helyiségbérletéről 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy az OTP Bank Nyrt bicskei fiókjának vezetője azzal a kéréssel 

fordult önkormányzatunkhoz, hogy a fióknak helyet adó Bicske, Bocskai köz 1. alatt helyiség-

csoport felújításának idejére – a bankfiók folyamatos működésének fenntartása érdekében – 

lehetőségeihez mérten biztosítson egy helyiségcsoportot bérlemény formájában a bank részére. 

A helyiségcsoport célzott átalakítását az OTP végzi, amit a bérleti jogviszony végén vissza is 

alakít. A bérleti díjat a 324/2018. (XII. 12.) képviselő-testületi határozat, valamint a helyiség-

csoport alapterülete, komfortfokozata alapján állapították meg 679.470,-Ft + Áfa/hó összegben. 

A bérleti díjon felül a bérlő fizeti a helyiségcsoport közüzemi díjait is. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy van-e további hozzászólás észrevétel. Kéri, hogy aki 

egyet ért a határozati javaslatot jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

108/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

az OTP Bank Nyrt bicskei fiókjának helyiségbérletéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja az OTP Bank Nyrt bicskei fiókjának helyiségbérletéről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a tulajdonában álló bicskei 1602/5 hrsz-ú (Bicske, Kossuth tér 16.), 426 m2 alapterületű 

helyiségcsoportot bérleti jogviszony formájában biztosítja az OTP Bank Nyrt részére 

ideiglenes bankfiók céljára, 

 

2. a bérleti jogviszonyt 7 hónapos határozott időre biztosítja, melynek kezdete 2019. ok-

tóber 1. napja. A határozott időt a felek megegyezése alapján – a bérlő saját tulajdonú 

helyi bankfiók felújítási munkáinak befejezéséig – meg lehet hosszabbítani, 

 

3. a bérleti díjat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló 324/2018. 

(XII. 12.) képviselő-testületi határozat alapján 679.470,-Ft + Áfa/hó összegben hatá-

rozza meg, 

 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a részletek egyeztetését követően a bérleti szerző-

dést kösse meg. 

 

Határozat mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 

 

11. napirendi pont 

a Bicskei víziközmű rendszerek 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a GFT benyújtását a Fejérvíz Zrt. az elmúlt években is vállalta, 

az eljáráshoz az önkormányzat meghatalmazása szükséges. A Gördülő Fejlesztési Terv részét 

képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. Jelzi, hogy a döntéseket víziközmű-

rendszerenként kell meghozni.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy van-e további hozzászólás észrevétel. Kéri, hogy aki 

egyet ért az első határozati javaslattal, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

109/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) vízi-

közmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-

1-003-00-12) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

         Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért fe-

lelőse/ ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2020-2034. évi GFT-t megismerte, 

az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos vé-

leményezési határidőt biztosítva az alábbi határozatot hozta: 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2020-

2034. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfo-

gadja. 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2020-

2034. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készí-

tett el – megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

 

Határozat mellékletei a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri, hogy aki a második határozat javaslattal egyetért, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

110/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-

12) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati javaslatot 

az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgál-

tató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelősök nevében eljáró 

Önkormányzata, a 2020-2034. évi GFT-t megismerte, az általa képviselt Önkormányzatok ré-

szére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-

Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2020-2034. 

évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-

Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2020-2034. 

évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el – 

megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) vízi-

közmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a víz-

gyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

111/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 
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I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer – V (11-10481-1-003-01-

15,) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer – V 

(11-10481-1-003-01-15,) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a(z) I/12. Mány bányakút; 

Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15) víziközmű rendszer el-

látásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2020-2034. évi GFT-t megismerte, az általa 

képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleménye-

zési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2020-

2034. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfo-

gadja. 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2020-

2034. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készí-

tett el – megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

12. Bejelentések 

 

Iványi Ferenc Tivadarné a bizottság tagjai részéről bejelentés nem volt, megköszöni a közös 

munkát és az ülést 15 óra 30 perckor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Szabó Attila 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

 elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


