
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: 2022. február 24. (csütörtök) 9.00 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

 

Börcs Antal elnök 

Molnár Dániel bizottsági tag 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag 

Szabó Attila bizottsági tag 

Horváth János Koppány bizottsági tag 

 

Az ülésen távollévő tag:  

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

 

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi Iroda vezetője 

Schulman Izabella  ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

Nagy Attila  Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

 

Börcs Antal tisztelettel köszönt mindenkit a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság 2022. 

február 24. napi rendes, nyilvános ülésén. Megállapítja, hogy a bizottság ülése szabályszerűen 

került összehívásra és 5 fővel határozatképes. A bizottság ülését megnyitja. Jegyzőkönyv-hite-

lesítőnek felkéri Molnár Dániel képviselőtársát, kéri, aki azt elfogadja az jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

1/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

A 2022. február 24. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítő-

jének megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Molnár Dánielt megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Határidő: 2022.02.24. 

Felelős: elnök 

 

 

Börcs Antal a napirend elfogadását teszi fel szavazásra. Kéri, aki azt elfogadja az jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

2/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

A 2022. február 24. napján megtartott rendes, nyilvános ülés napirendjének  

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a 2022. február 24. napján megtartott rendes, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

 

1.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.)  Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2021. év harmadik és negyedik ne-

gyedévében elvégzett munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bejelentések 

 

 

Határidő: 2022. február 24. 

Felelős: elnök 

 

 

1.) Napirendi pont: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

(15. sz. előterjesztés) 
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Börcs Antal megkéri jegyző urat, hogy az előterjesztés tartalmát ismertesse röviden a bizottság 

tagjaival. 

 

Fritz Gábor a bizottság nagyon jól ismeri a jogi szabályozást vagyonnyilatkozat-tétel tekinte-

tében, úgyhogy nem kell részletesen indokolni. Az önkormányzati képviselő megválasztásakor, 

illetve a megválasztását követő minden év január végéig köteles vagyonnyilatkozatot tenni. 

Valamennyi képviselő ennek eleget tett és személyenként a bizottságnak meg kell hozni a dön-

tését. 

 

Börcs Antal akkor kéri személyenként döntsenek.  

 

Molnár Dániel szeretne szót kérni. Korábban indítványozta, hogy legyenek a vagyonnyilatko-

zatok nyilvánosak a város honlapján elérhetőek bárki számára. Ez nem történt meg, de időköz-

ben polgármester asszony közzé tette a vagyonnyilatkozatát, de a BTC honlapját megnézve van 

még egy felügyelő bizottsági pozíció, amit a polgármester asszony betölt és az nem látszik a 

vagyonnyilatkozatából. Úgyhogy szeretné kérni Börcs Antalt, mint a vagyonnyilatkozat bizott-

ság elnökét, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket és kérje fel polgármester asszonyt, hogy 

pontosítsa a vagyonnyilatkozatát. Szeretné, ha ez a jegyzőkönyvben is szerepelne. 

 

Börcs Antal rendben. Szeretné megkérni képviselő urat, hogy többszöri figyelmeztetésére sem 

nyújtotta be az élettársának a vagyonnyilatkozatát és ezt legyen szíves tegye meg. 

 

Molnár Dániel ezt a vitát úgy, mint korábban már megbeszélték, indítson eljárást, áll elébe, 

vállal minden felelősséget, de azt gondolja, hogy a vagyonnyilatkozattételről szóló jogszabály 

egyértelműen fogalmaz, hogy nincs ilyen kötelezettsége. 

 

Horváth János Koppány kérdezi, hogy egy háztarásban élnek-e. 

 

Molnár Dániel életvitelszerűen igen. Szeretné elmondani, hogy jogilag nem hozzátartozói egy-

másnak. Ha szakítanának akkor szakított egy barát és barátnő. Nincsen eljegyzés, nincsen be-

jegyzett élettársi kapcsolat, nincsen jogi fogalom amire lehetne hivatkozni. A lakcímük sem 

közös. 

 

Fritz Gábor kérdése van képviselő úrhoz, miszerint az nem merült-e fel képviselő úrban, hogy 

amit a BTC honlapján olvasott, az nem naprakész információ. Elsőkörben javasolja, hogy ezt 

polgármester asszonnyal tisztázza, mint érintettel. 

 

Molnár Dániel felmerült benne ez a lehetőség is, de azt gondolja, hogy az a hozzáállás, amit ő 

korábban jelzett már jegyző úrnak, még 2019. év végén, hogy polgármester asszonynak vannak 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos más betöltött pozíciói a polgármesterség mellett, teljesen 

egyértelműen fogalmaz a törvény, hogy nem lehet más fizetés, más tiszteletdíjjal járó munka-

kört betölteni. Ez évekig fenn állt, ezért azt gondolja, hogy ez egy nagyon óvatos jelzése annak, 

hogy le kell folytatni ezt az eljárást. 

 

Fritz Gábor a jogszabály változott időközben. Kérdezi, hogy esetleg arról van -e információja 

képviselő úrnak, hogy polgármester asszony ezért a tevékenységért pénzt kapott. Kérdezi, hogy 

ezt tudja-e igazolni. 

 

Molnár Dániel úgy gondolja, hogy ha a vagyonnyilatkozatok nyilvánosak lennének, akkor le-

het, hogy tudná igazolni. 
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Fritz Gábor ezt már megbeszélték korábban is, hogy a nyilvánosságra hozatal és a nyilvános-

ság az két különböző dolog, tehát aki akarja az nyilvánosságra hozza, aki nem, az nem. 

Börcs Antal amennyiben nincs más hozzászólás, folytatva az ülést, tehát személy szerint kell 

dönteni, ezért olvassa a neveket, kéri, aki egyetért az kézfeltartással jelezze. Elsőként Bálint 

Istvánné polgármester asszony vagyonnyilatkozatát, aki elfogadja az jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

3/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy Bálint Istvánné a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság 

elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy most arról kell szavazni, hogy teljesítette az érintett a vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségét és nem annak tartalmáról szavaz a bizottság. 

 

Molnár Dániel tudja, de úgy érzi nem a valóságnak megfelelően történt ez a vagyonnyilatkozat 

leadás, ezért tartózkodik. 

 

Börcs Antal rendben. Akkor Csörgöl Ákos alpolgármester vagyonnyilatkozatát, aki el tudja 

fogadni az jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 
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A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

4/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy Csörgöl Ákos a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság 

elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Börcs Antal: Balázs Péter vagyonnyilatkozatát, aki el tudja fogadni az kéri szavazzon. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

5/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy Balázs Péter a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság 

elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Börcs Antal: Bárányos József vagyonnyilatkozatát, aki el tudja fogadni az kéri szavazzon. 

 



 

6 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

6/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy Bárányos József a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság 

elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Börcs Antal, aki Börcs Antal vagyonnyilatkozatát, aki el tudja fogadni az kéri szavazzon. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

7/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy Börcs Antal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság 

elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
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Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Börcs Antal: Csonka István vagyonnyilatkozatát, aki el tudja fogadni az kéri szavazzon. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

8/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy Csonka István a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság 

elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Börcs Antal: Dr. Bourgla Ossamah vagyonnyilatkozatát, aki el tudja fogadni az kéri szavazzon. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

9/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy Dr. Bourgla Ossamah a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a 

bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Börcs Antal: Dr. Lovasné Báder Katalin vagyonnyilatkozatát, aki el tudja fogadni az kéri sza-

vazzon. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

10/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy Dr. Lovasné Báder Katalin a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a 

bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Börcs Antal: Horváth János Koppány vagyonnyilatkozatát, aki el tudja fogadni az kéri szavaz-

zon. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 



 

9 

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

11/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy Horváth János Koppány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a 

bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Börcs Antal: Molnár Dániel vagyonnyilatkozatát, aki el tudja fogadni az kéri szavazzon. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

12/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy Molnár Dániel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság 

elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

Börcs Antal: Németh Tibor vagyonnyilatkozatát, aki el tudja fogadni az kéri szavazzon. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

13/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy Németh Tibor a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság 

elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Börcs Antal végül Sulyokné Guba Judit vagyonnyilatkozatát, aki el tudja fogadni az kéri sza-

vazzon. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

14/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

megállapítja, hogy Sulyokné Guba Judit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évre vonatkozó vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság 

elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
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Határidő:  2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

2.) Napirendi pont: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2021. év harmadik és 

negyedik negyedévében elvégzett munkálatokról 

(4. sz. előterjesztés) 

 

Börcs Antal felkéri jegyző urat, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait az előterjesztés tartalmá-

ról. 

 

Fritz Gábor az önkormányzat költségvetési intézménye, a Bicskei Gazdasági Szervezet együtt-

működési megállapodás alapján végzi a tevékenységét. Ez a megállapodás tartalmazza, hogy a 

BGSZ-nek be kell számolni negyedévente a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottságnak a te-

vékenységéről. Igazgató úr elkészítette ezt a beszámolót, ha van kérdés, akkor feltételezi, hogy 

szívesen válaszol. 

 

Börcs Antal megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Molnár Dániel köszöni a szót. Megragadva az alkalmat, hogy jelen van igazgató úr szeretne 

egy olyan kérdéssel hozzá fordulni, hogy a Bicske Szíve Parkban a nádast elkezdték vágni és 

abba maradt ez a folyamat, feltehetően azért, mert nem nagyon lehet rámenni arra a területre. 

Érdeklődni szeretne, hogy várható-e a folytatása vagy ez volt a terv, hogy részben megújítani a 

nádast, vagy lehet-e többet tudni erről. 

 

Nagy Attila igazgató úr tájékoztatja képviselő urat, hogy a terv szerint részben kerül megújí-

tásra a nádas. Szakember véleményét kérték, el is jött a Nemzeti Parktól egy kompetens személy 

és azt javasolta, hogy ilyen mértékig végezzék el a feladatokat és majd a jövőben inverz formá-

ban fogják folytatni és így cserélődik. Tehát ebben a szezonban eddig tartott, így védve az élő-

világot. 

 

Börcs Antal megszeretné köszönni a BGSZ vezetésének és a munkatársainak azt a munkát, 

amit folyamatosan végeznek.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag kérdezi elnök urat, hogy mi lenne nekik segítség, mi-

ben tudnák segíteni a BGSZ munkáját. 

 

Nagy Attila az információ. Nem érnek oda sajnos mindenhova és ezért nagyon szívesen veszik, 

ha természetesen a megfelelő utakon eljuttatják hozzájuk az információt, mert akkor így tudnak 

priorizálni, ütemezni és végrehajtani.  

 

Börcs Antal amennyiben nincs más, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért az most jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 
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A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

15/2022. (II.24.) HATÁROZATA 

 

 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2021. év harmadik és negyedik  

negyedévében elvégzett munkálatokról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a Bicskei Gazdasági Szervezet által a 2021. év 

harmadik és negyedik negyedévben elvégzett munkálatairól szóló beszámolóit a határozat el-

választhatatlan részét képező melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Börcs Antal köszöni a bizottság együttműködését. A nyilvános ülés végére értek 9.15 órakor 

bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Börcs Antal Molnár Dániel 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

elnöke 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

részéről jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


