
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

rendkívüli, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4. 

 

Az ülés időpontja: 2022. május 2. (hétfő) 10.00 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

 

Börcs Antal elnök 

Molnár Dániel bizottsági tag 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag 

Horváth János Koppány bizottsági tag 

 

Az ülésen távollévő tag:  

 

Szabó Attila bizottsági tag        igazoltan távol 

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

 

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Molnár Enikő pénzügyi iroda vezetője 

Druzsin László műszaki iroda vezetője 

Schulman Izabella  ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

Nagy Attila  Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

 

 

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

május 2. napi rendkívüli, nyilvános ülésén. Megállapítja, hogy a bizottság ülése szabályszerűen 

került összehívásra és 4 fővel határozatképes. A bizottság ülését megnyitja. Jegyzőkönyv-hite-

lesítőnek felkéri Molnár Dániel képviselőtársát, kéri, aki hitelesítő személyét elfogadja az sza-

vazzon. 

 

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  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

19/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

2022. május 2. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

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

Molnár Dánielt megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Határidő: 2022. május 02. 

Felelős: elnök 

 

 

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

 

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  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

20/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

2022. május 2. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a 2022. május 2. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

1.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2022. év első negyedévében elvég-

zett munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A bicskei 0117/27, 0117/28, 0117/4 hrsz-ú, valamint a 0117/8, 0117/7, 0117/6, 

0117/10, 0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A bicskei 0238/3 és 0238/4 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvání-

tásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 hrsz-ú ingatla-

nok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) „TeSzedd” akcióban történő részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő: 2022. május 2. 

Felelős: elnök 
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1.) Napirendi pont: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2022. év első negyed-

évében elvégzett munkálatokról 

(58. sz. előterjesztés) 

 

Börcs Antal megkéri jegyző urat, hogy az előterjesztés tartalmát ismertesse röviden a bizottság 

tagjaival. 

 

Fritz Gábor a Bicskei Gazdasági Szervezet az önkormányzat közfeladatát ellátó költségvetési 

intézménye. A feladatokat az együttműködési megállapodás alapján végzi, ez rögzíti a beszá-

molási kötelezettséget negyedévente. Intézményvezető úr elkészítette a beszámolót, amit az 

előterjesztés mellé csatoltak. Amennyiben van konkrét kérdés intézményvezető úr áll a rendel-

kezésükre. 

 

Börcs Antal megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Molnár Dániel köszöni a szót. Annyit szeretne hozzá szólni a beszámolóhoz, hogy látja nagyon 

sok munka van és sokféle területre terjed ki. Illetve a BGSZ emberei folyamatosan kint vannak 

és végzik a munkájukat és ezt nagyon köszöni. Kérdése igazgató úrhoz, hogy milyen létszám-

mal és a közmunka programmal hány foglalkoztatottal sikerül elvégezni ezt a sok munkát. 

 

Nagy Attila a közfoglalkoztatottak száma jelenleg 9 fő és mindannyian nők. Tehát gyakorlati-

lag korlátozva vannak, mert nyilván nem végezhetnek el mindenféle munkát. Ez az ágyások 

rendben tartása, a gurulószemét kezelése és kisebb területek takarítása, söprése. Az állomány 

23 fő, de a szabadságok miatt, ami a napi gyakorlatot jellemzi az 20 fő. 

 

Börcs Antal több hozzászólást nem lát, ezért kéri, aki a határozati javaslattal egyetért az most 

szavazzon. 

 

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  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

21/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2022. év első negyedévében elvégzett 

munkálatokról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a Bicskei Gazdasági Szervezet által a 2022. év első 

negyedévben elvégzett munkálatairól szóló beszámolóját a határozat elválaszthatatlan részét 

képező melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2022. május 2. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2.) Napirendi pont: A bicskei 0117/27, 0117/28, 0117/4 hrsz-ú, valamint a 0117/8, 0117/7, 

0117/6, 0117/10, 0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánításáról 

(41. sz. előterjesztés) 

 

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

ról. 

 

Fritz Gábor ezek azok az ingatlanok, amik Bicskéről kihajtva az egyes számú főút mellett 

találhatóak jobb kéz felől Budapest felé. Korábban láthattak már ilyet, ez egy település rende-

zési szerződés megkötése iránti kérelem. Két gazdasági társaság nyújtott be kérelmet. Az a te-

vékenység, amit ők végezni szeretnének a jelenlegi övezeti besorolásban nem lehetséges. Fon-

tos kihangsúlyozni, hogy ez nem egy jogalkotásra vállalt kötelezettség, hanem azt jelenti, hogy 

most elindítják az eljárást és ezután fog következni a rendeletalkotás. Nincs semmilyen többlet 

tartalom csak az, ami a kérelemben van.  

Börcs Antal utánanézett ennek a két vállalkozásnak és mindkettő ingatlanfejlesztésben érde-

kelt. Tehát ez munkahely teremtő lehetőséget nyújt a városnak és bevételt is. Megnyitja a napi-

rend felett a vitát. 

 

Molnár Dániel jegyző úrhoz fordulna egy kérdéssel. Van egy olyan bekezdés nem csak ebben 

az előterjesztésben, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás azért szükséges, hogy az 

OTÉK 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján a HÉSZ és az SZT módosítása az OTÉK 42. §. 

Próbálta megkeresni az OTÉK-nak ezeket az idézett hivatkozásait, viszont nem találta. Elkép-

zelhető, hogy ő csinálta rosszul, de örömmel venne egy felvilágosítást, hogy pontosan ezt hol 

találja. 

 

Fritz Gábor ez a tárgyalásos eljárást jelenti. Van egy partnerségi rendelet és ez alapján a kör-

nyező településeket is megkeresik és az államigazgatási szerveket. Ők észrevételt tehetnek, 

melyre a képviselő-testület reagálhat és az egész anyag bemegy az állami főépítészhez, aki pe-

dig a záró véleményt elküldi a képviselő-testületnek és utána történik a rendelet alkotás. Itt a 

tárgyalásos eljárás a cél. 

Molnár Dániel előfordulhat e, hogy a hivatkozások nem jók, mert rákeresett az OTÉK 32. §-

ra és csak 5 bekezdést talált a 6.-at nem. 

 

Fritz Gábor a határozati javaslat nem tartalmazza, de utána fognak nézni. Tehát mindig a ha-

tározat a lényeg a képviselő-testület nem hoz olyan döntést, amiben hatálytalan vagy nem jó 

jogszabályi hivatkozás van. 

 

Molnár Dániel rendben, köszöni szépen. 

 

Börcs Antal amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel 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  

 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

22/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A bicskei 0117/27, 0117/28, 0117/4 hrsz-ú, valamint a 0117/8, 0117/7, 0117/6, 0117/10, 

0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítá-

sáról 

 

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

sága elfogadásra javasolja a bicskei 0117/27, 0117/28, 0117/4 hrsz-ú, valamint a 0117/8, 

0117/7, 0117/6, 0117/10, 0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fej-

lesztési területté nyilvánításáról szóló határozati javaslatát az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a bicskei 0117/27, 0117/28, 0117/4 hrsz-ú, valamint a 0117/8, 0117/7, 0117/6, 0117/10, 

0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14 hrsz-ú ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja, 

2) a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel megin-

dítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

3) a tervezési feladatokkal a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.) 

bízza meg, 

4) felhatalmazza a polgármestert a 1-3) pontok végrehajtása érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

Határidő: 2022. július 1. 

Felelős:  polgármester  

 

 

3.) Napirendi pont: A bicskei 0238/3 és 0238/4 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési terü-

letté nyilvánításáról 

(40. sz. előterjesztés) 

 

Börcs Antal felkéri jegyző urat az előterjesztés tartalmának ismertetésére. 

 

Fritz Gábor ez a volt menekült tábor ingatlana. Egy nagy félreértés van, sokan azt vizionálják, 

hogy önkormányzati tulajdonú ingatlan, de nem, mert a Magyar Állam a tulajdonos. A Magyar 

Máltai Szeretetszolgálatnak van egy projektje, melynek keretében egy mobil egészségügyi köz-

pontot szeretnének kialakítani, továbbá laboratóriumi vizsgálatoknak a helyszínét, illetve 

gyógyszerhasználat optimalizálása a célcsoportok ellátása tekintetében. Egy gyógyszer bliszter 

központ létrehozása a cél, azaz egy gyógyszer logisztikai központ. Hasonlóan arról van szó, 

mint az előző esetben, hogy a tevékenység miatt szükséges a módosítás. 



 

6 

 

Börcs Antal megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, ez esetben kéri szavazza-

nak. 

 

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  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

23/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 
A bicskei 0238/3 és 0238/4 hrsz -ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a bicskei 0238/3 és 0238/4 hrsz -ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánításáról szóló határozati javaslatát az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a bicskei 0238/3 és 0238/4 hrsz-ú ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté nyilvá-

nítja, 

2) a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel megin-

dítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

3) a tervezési feladatokkal a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.) 

bízza meg, 

4) a településrendezési eszközök módosítása a környezetre várhatóan káros hatást nem gyako-

rol, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Korm. rendelet 3. §-a szerinti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület előzetesen megál-

lapítja, hogy külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolyta-

tását előzetesen nem tartja szükségesnek, 

5) felhatalmazza a polgármestert a 1-3) pontok végrehajtása érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

Határidő: 2022. július 1. 

Felelős:           polgármester  

 

 

4.) Napirendi pont: A bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 

hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 

(66. sz. előterjesztés) 

Börcs Antal megkéri jegyző urat, hogy az előterjesztést tartalmát ismertesse. 

 

Fritz Gábor ez a Vörösmarty utca 24. szám alatti ingatlan és környezete. A Bicskei Torna Club 

Egyesületnek a projektje az úgynevezett Lajthaház és egy kulturális központot szeretnének létre 
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hozni. Itt is arról van szó, hogy az övezeti besorolással nem kompatibilis az ő elképzelésük. Itt 

is elindítanák az eljárást, illetve megkötnék az egyesülettel a település-rendezési szerződést 

előtte. 

Börcs Antal megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Molnár Dániel köszöni a szót. Az tűnt fel neki, hogy ott van a határozati javaslatban, hogy 

„valamint a 1064/2 helyrajzi számú ingatlan” is belekerül ebbe a tervezetbe és a kérelemben 

nem látja ezt a helyrajzi számot felsorolva. Azt lehet esetleg tudni, hogy ez miért került hozzá 

a többihez, amelyeket kérvényezett az ügyfél.  

 

Fritz Gábor célszerűségi szempontból. 

 

Druzsin László az egy zárvány telek, ezért célszerű településrendezési szempontból egybe 

venni ezt az egészet. 

 

Börcs Antal kérdezi, hogy van-e további kérdés. Amennyiben 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  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

24/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

A bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 hrsz -ú ingatlanok ki-

emelt fejlesztési területté nyilvánításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 hrsz 

-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló határozati javaslatát az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a bicskei 1084, 1069, 1070, 1071, 1064/1, 1086/1, valamint a 1064/2 hrsz-ú ingatlanok te-

rületét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, 

2) a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel megin-

dítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

3) a tervezési feladatokkal a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.) 

bízza meg, 

4) a településrendezési eszközök módosítása a környezetre várhatóan káros hatást nem gyako-

rol, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
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Korm. rendelet 3. §-a szerinti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület előzetesen megál-

lapítja, hogy külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolyta-

tását előzetesen nem tartja szükségesnek, 

5) felhatalmazza a polgármestert a 1-3) pontok végrehajtása érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 

Határidő: 2022. július 1. 

Felelős:  polgármester 

 

 

5.) Napirendi pont: „TeSzedd” akcióban történő részvételről 

(60. sz. előterjesztés) 

 

Börcs Antal megkéri jegyző urat ismertesse az előterjesztés tartalmát. 

 

Fritz Gábor eddig minden évben csatlakozott az önkormányzat ehhez a „TeSzedd” Önkénte-

sen a tiszta Magyarországért akcióhoz. Idén sem szeretnének kimaradni, ezért a május 8. napját 

választották erre az eseményre, ezért az előterjesztés határozati javaslata erre tesz javaslatot. 

 

Börcs Antal ez több éve nagyon hatékonyan működik a külterületeken is. Megnyitja a napirend 

felett a vitát. Amennyiben nincs hozzászólás, 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  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

25/2022. (V.02.) HATÁROZATA 

 

„TeSzedd” akcióban történő részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a „TeSzedd” akcióban történő részvételről szóló határozati javaslatát az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. részt vesz a 2022. évben megrendezésre kerülő TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyar-

országért akcióban, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges valamennyi 

kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére, 

3. a felmerülő költségeket a Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 28. mellékletének 7. sora biztosítja. 
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Határidő: 2022.05.08. 

Felelős: polgármester 

 

 

Börcs Antal köszöni a bizottság együttműködését, megköszöni igazgató úrnak, hogy részt tu-

dott venni az ülésen. A nyilvános ülés végére értek 10.16 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Börcs Antal Molnár Dániel 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

elnöke 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

részéről jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


