
1 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2015. június 17.  09.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag:  

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Ádámné Bacsó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 

Ónodi Szabó Lajos főépítész Bicske Építő Kft. igazgató 

Dr. Hekman Tibor referens 

 

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-

hitelesítőre Döme Lászlóné személyében. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-

hitelesítő személyét támogatja, jelezze.  

 

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

 

139/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének elfogadása 

 

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal Döme Lászlóné bizottsági tag 

személyét megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a napirenddel kapcsolatos 

kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, a meghívóban szereplő napirendi pontokat 

bocsátja szavazásra azonos sorrendben.   
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A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.  

 

140/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Napirend elfogadása     

 

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadja az alábbi napirendet: 

 

1) A szociális tűzifa beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról (105. sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

2) Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.)  

önkormányzati rendelet módosításáról (98 sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII. 27.) rendelete 

felülvizsgálatáról (102. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

4) Tusnádfürdőnek nyújtott támogatás elszámolásáról (91. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

5) A Bicskei Református Egyházközség 2014. évi támogatási céljának módosításáról (36. 

sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

6) A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. támogatásának elszámolásáról (92. sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

7) A Bicske Barátok Egyesület támogatásának elszámolásáról (93. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

8) Az Összefogás Bicskéért Egyesület támogatásának elszámolásáról (95. sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

9) A Barátság Horgászegyesület Bicske támogatásának elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

10) Pályázat kiírása az Akácfa I/D/1. költségelvű lakásbérleti jogviszonyára (86 sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

11) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 

valamint a bölcsőde által nyújtott személyes ellátások térítési díjainak és  

önköltségének meghatározásáról (103. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

12) Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról (96. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

13) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 
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1. Napirend 

A szociális tűzifa beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző az előterjesztés alapján az eredménytelenségre tesz javaslatot. 

Három ajánlat lett bekérve. Ajánlatot csak ketten nyújtottak be. A tárgyalásra már csak egy 

ajánlattevő jelent meg, mely után végleges ajánlatot egyik ajánlattevő sem tett. Kéri a 

határozati javaslat elfogadását.  

 

Ivanics Imréné bizottsági tag véleménye szerint meg kell ismételni az eljárást.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a jogszabályok szerint kötelezettség áll fent a közbeszerzési 

eljárás kiírására. A megismételt felhívásban egy éves periódusokban kerülne meghirdetésre a 

beszerzés. Jelenleg 4 év szerepelt. Ebben az esetben a vállalkozások feltehetően már az első 

évben érvényesítik azt a díjat, amit meg szeretnének kapni a negyedik évben is. Akár 

ismételten is meg lehet hívni szintén a már megkeresett cégeket.  

 

Bárányos József képviselő hozzáteszi, hogy ugyanazzal az eljárás típussal. A vége ne 

maradjon le, a végleges ajánlatot is adják be.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: végleges ajánlatot nem adtak be a vállalkozók. Ez a 

vállalkozásokon múlt, valószínűleg azért, mert a feltételeket nem érezték annyira biztosnak, 

hogy pályázni tudjanak.  

 

Bárányos József képviselő összefoglalja az elhangzottakat: 1 évre kerülne meghirdetésre és 

három ajánlat kerül bekérésre, egyebekben a feltételek változatlanok. 

 

 

Bárányos József képviselő kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott kiegészítésekkel 

elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

Az elfogadott döntés:  
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141/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A szociális tűzifa beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról  

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal, hogy 1 éves 

periódusokban újból kerüljön meghirdetésre a közbeszerzés és ugyanazon három 

ajánlattevőtől kerüljön ajánlat bekérésre, egyebekben változatlan feltételek mellett. 

 

 

2. Napirend 

Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.)  

önkormányzati rendelet módosításáról (98 sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: az előterjesztés tartalmazza, hogy milyen változtatási 

javaslatokkal álltak elő. A felmerülő kérdésekre válaszol.  

 

Ádámné Bacsó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője: az állami támogatások 

mértékével, illetve a testületi határozatok alapján módosították a költségvetést. Bevétel 

növekedés is van. Sok tétel változik.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke a szociális segélyek mértékének 

növekedéséről érdeklődik.  

 

Ádámné Bacsó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője: az állami támogatás miatt 

növekszik a szociális segély mértéke.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: az Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár dologi kiadásait miért kell növelni?  

 

Ádámné Bacsó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője: kért felszabadítást a 

céltartalékából, melyet megindokolt. Ez szerepel az anyagban.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke további kérdés, hozzászólás 

hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja Bicske Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítását, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  
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142/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.  

 

 

3. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi építési szabályzatáról 

és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII. 27.) rendelete felülvizsgálatáról (102. sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: 2011 óta húzódó eljárásról van szó. Az időközben történt 

jogszabályváltozások miatt az eljárást újra kellett indítani, újra kellett fogalmazni a 

dokumentumokat. A tervezőcsapat elkészítette a módosító szabályozási tervlapokat, illetve a 

HÉSZ normaszövegében a módosítási javaslatokat. Egy véleményezési kört már megjárt a 

tervezet. Amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja még egy utolsó körben 

véleményeztetésre kerül az anyag. Ezután kerülhet sor az állami főépítész jóváhagyására és a 

rendelet megalkotására, körülbelül szeptember végén, október elején. A szakmai részekkel 

kapcsolatban Ónodi Szabó Lajos főépítész áll rendelkezésre.  

 

Ónodi Szabó Lajos főépítész Bicske Építő Kft. igazgató: egy régóta húzódó csomagról van 

szó, melybe bekerültek és onnan kikerültek elemek. Vannak benne olyan tételek, melyekkel 

egyes szakhatóságok nem értettek egyet. Az anyaghoz új téma nem jöhet. Egy teljesen új 

eljárásrendben fog zajlani az eljárás. Az új kormányrendelet újabb kötelezettségeket ró a 

városra is. Ez az utolsó lehetőség a lebonyolításra ebben az eljárási rendben.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: ami a helyi építési 

szabályzatban benne van, az megegyezik a valósággal?  

 

Ónodi Szabó Lajos főépítész Bicske Építő Kft. igazgató: az eltéréseket igyekeztek korrigálni. 

A város szándékában álló különböző átsorolások és módosítások történtek. A legnehezebben 

elfogadható a benzinkút és autópálya csomópont kérdése. Ebben van egy városon kívülálló 

folyamat. Már tervezik az észak-déli út csatlakozását, de nem lehet tudni, hogy pontosan az 

hová fog esni. Folyamatosan tájékozódik az ügyben. Egy másik lejáratról van szó az 

autópályán a Hegyi kastély környékén, a mányi út csatlakozásánál. Elképzelhető, hogy 

keletebbre helyezik el. Az is lehet, hogy az esztergomi útnak csak bizonyos útszakaszai 

készülnek el és rávezetik a régi utakra, majd később szakaszosan épül ki egy újabb szakasz. 

Egy észak-déli tengelyt építenek ki, amely elkerüli a településeket. Nem a falvak főútjain kell 

majd eljutni Esztergomig, hanem egy minden települést kikerülő úton.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a déli vége?  
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Ónodi Szabó Lajos főépítész Bicske Építő Kft. igazgató: azt hallotta, hogy egészen az M7-ig 

tartana a Váli-völgy mentesítésével. Azt, hogy ez milyen ütemben fog megépülni, azt nem 

tudja megmondani. Azon vannak, hogy a csatlakozás meglegyen. Amennyiben a szakhatóság 

elzárkózik, akkor ezt ki kell venni a szabályozásból és majd az országos tervben ez rögzítésre 

kerül.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke további hozzászólás hiányában, 

kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a szabályzatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

143/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII. 27.) rendelete 

felülvizsgálatáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a 

továbbiakban elszámolásokkal kapcsolatos napirendeket tárgyal. Érdeklődik, hogy van-e 

észrevétel bármelyik elszámolással kapcsolatban.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a Bicskei Református Egyházközösségnél vannak célmódosítások. 

Az elszámolásokat a pénzügyi iroda rendben találta.  

 

 

4. Napirend 

Tusnádfürdőnek nyújtott támogatás elszámolásáról (91. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki a 

Tusnádfürdőnek nyújtott támogatás elszámolását elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

 

144/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Tusnádfürdőnek nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  

 

 

5. Napirend 

A Bicskei Református Egyházközség 2014. évi támogatási céljának módosításáról (36. sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki a 

Bicskei Református Egyházközség 2014. évi támogatási céljának módosításáról szóló 

határozatit javaslatot támogatja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

145/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Református Egyházközség 2014. évi támogatási céljának módosításáról 

 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  

 

 

6. Napirend 

A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. támogatásának elszámolásáról (92. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki a 

Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. támogatásának elszámolásával kapcsolatos határozati 

javaslatot támogatja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: 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:  

 

146/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. támogatásának elszámolásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  

 

 

7. Napirend 

A Bicske Barátok Egyesület támogatásának elszámolásáról (93. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki 

támogatja a határozatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

147/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicske Barátok Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   

 

 

8. Napirend 

Az Összefogás Bicskéért Egyesület támogatásának elszámolásáról (95. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki 

támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  
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148/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: Az Összefogás Bicskéért Egyesület támogatásának elszámolásáról 
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   
 

 

9. Napirend 

A Barátság Horgászegyesület Bicske támogatásának elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki a 

határozati javaslatot támogatja, jelezze.  
 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

Az elfogadott döntés:  
 

149/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Barátság Horgászegyesület Bicske támogatásának elszámolásáról  
 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   
 

 

10. Napirend 

Pályázat kiírása az Akácfa I/D/1. költségelvű lakásbérleti jogviszonyára (86 sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: Lengyel Hunor köztisztviselő jelezte, hogy felmondaná a 

lakásbérleti jogviszonyt a hónap végével. Ennek alapján javasolja a pályázat meghirdetését.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki 

támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés:  

 

150/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Pályázat kiírása az Akácfa I/D/1. költségelvű lakásbérleti jogviszonyára 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  

 

 

11. Napirend 

A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 

valamint a bölcsőde által nyújtott személyes ellátások térítési díjainak és  

önköltségének meghatározásáról (103. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy az önköltség megállapításról szól a döntés. Nem 

javasolnak térítési díjemelést a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az önköltségszámítás az idén 

annyiban változott, hogy az állami hozzájárulás mértékét nem vehetik figyelembe, de ettől 

függetlenül megkapják A normatíva a számításban nem mutatható ki. Az emelést nem tartják 

célszerűnek.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: az önköltség emelkedni fog, 

azonban a végösszegek a szolgáltatásokat igénybe véve nem fognak emelkedni. Hozzászólás 

hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

151/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ valamint a bölcsőde által nyújtott személyes ellátások térítési 

díjainak és önköltségének meghatározásáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   
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12. Napirend 

Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról (96. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke átadja a szót dr. Révész Zoltán 

jegyzőnek.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a legutóbbi ülésen a stratégia megalapozó vizsgálatával 

foglalkozott a bizottság. A megalapozó vizsgálat alapján a jogszabályoknak megfelelően 

elkészítették a Belügyminisztérium által megbízott konzorcium tagjai a stratégiának a 

tervezetét. A jelen döntés arról szólna, hogy amennyiben jóváhagyja a képviselő-testület a 

határozati javaslatot, akkor megküldenék azt a Belügyminisztériumnak, aki a pályáztatás 

alapján köteles megvizsgálni azt, hogy maga az elkészítésnek a folyamata a jogszabályoknak 

megfelelően történt-e. Amennyiben az audit lezáródik – ennek megérkezésétől számított 30 

napja van a képviselő-testületnek arra, hogy a végleges településfejlesztési stratégiát 

megalkossa. A pályázatok zöme az ITS céljaira fog épülni az elkövetkezendő időszakban. 

Amennyiben a stratégiával kapcsolatban javaslat érkezik, azt továbbítják a készítők felé. Kéri 

a bizottságtól, hogy tegye meg a javaslatát.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: az integrált településfejlesztési 

stratégia és a HÉSZ hogyan áll kapcsolatban egymással? 

 

Ónodi Szabó Lajos főépítész Bicske Építő Kft. igazgató: egy távlati dologról van szó. Ez 

előkészítő stratégiai munka, ami megalapozza azokat a HÉSZ módosításokat, melyeket a 

képviselő-testület be akar vezetni. Nem minden esetben szükséges a HÉSZ-tot módosítani. A 

HESZ az építési szabályozás elemeit rendezi a távlati céloknak megfelelően. A fő irányokat 

jelöli ki az ITS.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző: a kérdésre 314/2012. Kormányrendelet ad választ. Ez foglalkozik 

a településrendezés és a településfejlesztés összefüggéseinek kérdéseivel. Elvileg mind a 

HÉSZ-nek, mind a stratégiának településszerkezetileg összhangban kell lennie.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke további hozzászólás hiányában, 

kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés:  

 

152/2015. (VI.17.) Gazdálkodási Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról 

 

A Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.   
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13. Napirend 

Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a Bethlen Gábor utca lakói 

jelezték, hogy elöntötte őket a kavics. Nincs-e arra lehetőség, hogy egy pár közmunkás az 

utcában dolgozzon? Sérelmezik az utcában élők, hogy kimaradtak az ároktisztításból.  

 

Dr. Révész Zoltán jegyző jelezni fogja a Bicskei Gazdasági Szervezet felé a felmerült 

problémát.  

 

Bálint Istvánné alpolgármester közli, hogy a közmunkások a Kölcsey utcában dolgoznak 

jelenleg.  

 

Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: a Bethlen Gábor utca 

kifejezetten balesetveszélyes a folyamatos kavicsozódásnak. A kanyarban a kavicsoktól 

csúszóssá válik az úttest. A Szent László és a Bethlen Gábor utcai rész rendben van. További 

hozzászólás hiányában megköszöni a munkát és a nyílt ülést bezárja.  

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

              Bárányos József                                   Döme Lászlóné 

a Gazdálkodási Bizottság elnöke               jkv. hitelesítő 


