
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

rendes, nyílt üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4. 

 

Az ülés időpontja: 2016. május 18-án 1700 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 
Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Szabó Attila tag 

Komlós Kolos tag 

 

Az ülésen távollévő tag:  

Dr. Bourgla Ossamah tag 

Csonka István tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Dr. Bacsárdi József, aljegyző  

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dr. Balázs Sándor r. alezredes Bicske Város Rendőrkapitányság vezetője 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke sok 

szeretettel köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Komlós Kolos bizottsági tagot javasolja. Kéri a 

bizottság tagjait, aki a hitelesítőre tett javaslatot elfogadja, 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  

 

Az elfogadott döntés: 

 

 

83/2016. (V. 18.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: 2016. május 18-i, rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról 

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Komlós Kolost, a Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság tagját jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: Javaslatot tesz a napirendi pontok módosítására. A 7-es, 8-as és 9-

es napirendeket javasolja levételre, mivel az előterjesztéshez szükséges anyagok nem érkeztek 

meg. Aki így a napirendet elfogadja, kéri, szavazzon.  

 

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  

 

84/2016. (V. 18.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: 2016. május 18-i, rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadta az alábbi napirendet: 

 

1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

2) Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

3) A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

4) Bicskei Önkormányzati rendészet kialakításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

5) "Bicske 1. Számú Általános Iskoláért" Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6) A "Bicske Cigányságért" Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

7) A Bicskei Rendőrkapitányság beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

8) Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

9) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. április hónapban elvégzett 

munkálatokról  

Előterjesztő: polgármester 

 

10) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 
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Határidő: 2016. május 18. 

Felelős:  Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

1. Napirend:  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: az előterjesztés ismertetésére átadja a szót Dr. Bacsárdi József 

aljegyzőnek. 

 

Dr. Bacsárdi József: 2016. április 1-től átveszi a számlázási feladatokat a kijelölt állami 

szerv. Jelenleg a számlázást a Zöld Bicske és a többi hulladékgazdálkodó cég végzi. Amikor 

megalkották a rendeletet, akkor szabályozni kellett a helyi rendeletben a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. Mivel átvette az állami cég a számlázás feladatát 

átvette, kivette a jogalkotó a számlázásra a felhatalmazó rendelkezést a törvényből, ami 

alapján lehet szabályozni a személyes adatokra vonatkozó szabályokat.  

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: ez a rész kikerül a rendeletből. Valakinek kérdése, hozzáfűzni 

valója van? Ha nincs, akkor, aki ezzel egyetért, kéri jelezzék.  

 

 

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  

 

85/2016. (V. 18.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló határozati javaslatot. 

 

 

2. Napirend:  

Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: itt is egy olyan törvényi változás lépett életbe, hogy ezt az 

önkormányzat nem szabályozza, nem szabályozhatja. 

 

Dr. Bacsárdi József: a jogszabály szerint már ismét van lehetőség a hétvégi nyitva tartásra is. 

Változott az a jogszabály, mely felhatalmazta az önkormányzatot az üzletek éjszakai nyitva 

tartására vonatkozóan. Korábban döntött a testület arról rendeletben, nemlegesen, hogy nem 

akar felügyeleti díjat szedni az éjszakai nyitva lévő üzletek vonatkozásában. Ez decemberben 
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volt. A törvény úgy változott, hogy az önkormányzat képviselő-testülete rendeletet alkot az 

éjszakai nyitva tartásról is. A Gazdálkodási Bizottság azt javasolta, hogy akkor szabályozzák 

ezt a kérdést, ha lesz közterület felügyelő. Ha feláll a közterület felügyelet, akkor érdemes ezt 

szabályozni. Hiba szabályozni, ha nincs, aki ellenőrizze a jogszabály betartását. Ebből 

kifolyólag nemleges rendelet alkotásra tettek javaslatot. Ez kétkörös rendelet alkotás lesz. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Az előző bizottságok tárgyalták ezt? Volt-e valami kiegészítés, 

javaslat? 

 

Dr. Bacsárdi József: a Gazdálkodási Bizottság javasolta azt, hogy térjenek vissza erre a 

rendeletre, hozzák meg a nemleges rendeletet, de ha lesz majd közterület felügyelő, akkor 

ismét vizsgálják meg, hogy érdemes-e szabályozni a nyitva tartást.  

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan van-e 

kérdésük? Támogatják a Gazdálkodási Bizottság javaslatát, 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  

 

 

86/2016. (V. 18.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről 

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja az üzletek éjszakai nyitva 

tartásával összefüggő kérdésekről szóló határozati javaslatot. 

 

3. Napirend: 

A lakosok és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: a rendeletben szabályozták azt a kérdést, hogy a piac alapú bérlakások 

esetén lehetőség van arra, hogy pályázatot írjanak ki bérlőkijelölési jogra. Amennyiben 

vállalkozásnak igénye van arra, hogy Bicskén szeretne tartani munkaerőt és szeretné 

elhelyezni bérlakásban, és van ilyen lakása az Önkormányzatnak, akkor lehetősége lesz 

megszerezni a bérlőkijelölés jogát, ezzel a saját dolgozóját elhelyezni. A jelenlegi szabályozás 

csak a piaci bérlakásokra vonatkozik. Az a gond, hogy Bicskén még nincs piaci alapú 

bérlakás, csak szociális és költségelvű bérlakás. A különbség az, hogy a költségelvű 

bérlakásoknál a lakbérben csak a fenntartási költségeket lehet érvényesíteni a piaci alapúnál 

profitra kell törekedni. Igény az van most is a cégek részéről, hogy szeretnének lakást bérelni 

a dolgozók számára. Amennyiben a rendeletet elfogadja a képviselő-testület, a költségelvű 

bérlakásokra vonatkozólag is lehetősége lesz a testületnek, amennyiben ilyen igény felmerül, 
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bérlőkijelölési jogra pályázatot kiírni. A képviselő-testületnek kell meghatározni, hogy melyik 

lakásokat szeretné bérlőkijelölési joggal érintetten meghirdetni.  

 

17 óra 10 perckor Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány megérkezett. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Több lehetősége is van a városnak a városban működő 

intézményeknek, vállalkozásoknak. Szeretettel üdvözli a most érkezett rendőrkapitány urat. 

Az előző bizottságnak volt-e véleménye, javaslata?  

 

Dr. Bacsárdi József: támogatták a lakásrendelet módosítását. Itt is kétkörös 

rendeletalkotásról van szó. A Gazdálkodási Bizottság azt kérte, hogy a helyi újságban 

megjelenik, hogy rendelet módosítás történt, akkor írják meg azt is, hogy milyen linken 

érhetik el ezt a rendeletet, vagy a faliújságon hol érhetik el.  

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés. Ha nincs, köszöni a 

kiegészítést és kérdezi a bizottságot, hogy tudják-e támogatni az előterjesztést. Ha igen, akkor 

jelezzék.  

 

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  

 

 

87/2016. (V. 18.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III.30) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a lakások és helyiségek 

elidegenítéséről és bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló határozati 

javaslatot. 

 

 

4. Napirend 

A Bicskei Önkormányzati rendészet kialakításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: A képviselő-testület áprilisban elfogadta, hogy 2 fő mezőőrt és 2 fő 

közterület felügyelőt szeretne foglalkoztatni a jövőben. Erre vonatkozóan a rendőrség is 

megkapta a felkérést, a megállapodást. Szükség van még egy jogszabály megalkotására, ez 

pedig a mezőőri járulékról szóló jogszabály. A mezőőri járulék kötelező, két lehetőség van. 

Vagy 0 Ft-ban állapítja meg a testület, vagy valamennyi járulékról döntést hoz. A jogszabály 

nem rendelkezik a beszedési módról. Csak azt mondja, hogy a testületnek dönteni kell erről a 

kérdésről. Azt javasolták, hogy 500 Ft /hektár legyen a járulék összege, amit a föld 

használójának kell befizetni, nem a tulajdonosnak. Konzultációt folytattak le az elmúlt 
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időszakban a Földtulajdonos közösséggel és egy fő kivételével mindenki támogatta az 500 

Ft/hektáros járulékot. Úgy látják a földtulajdonosok is, hogy fontos, hogy védjék a 

terményeiket. Az idei évben még nem akarnak járulékot fizettetni senkivel, mert a mezőőrség 

csak most állna fel, tényleges tevékenységét csak jövőre tudná kifejteni. Az állami támogatás, 

ami 90.000,- Ft/hó/fő, valamint a mezőőri járulék majdnem fedezné a mezőőrök költségét. 

Kétkörös rendeletről van szó. A végleges rendeletet júniusban lehetne megalkotni.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi, hogy a Gazdálkodási Bizottság véleménye, javaslata mi 

volt? 

 

Dr. Bacsárdi József: támogatták, és a Humánbizottság is.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, véleménye, javaslata van-e valakinek? 

Amennyiben tudnak szavazni, az 500 Ft/ha, vagy a 0 Ft a lehetséges választás. Az 

előterjesztés alapján 500 Ft/hektár a javasolt 2017. január 1-től, amennyiben ezzel 

egyetértenek, 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  

 

 

88/2016. (V. 18.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicskei Önkormányzat rendészet kialakításáról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Önkormányzat 

rendészet kialakításáról a Gazdálkodási Bizottság által is támogatott határozati javaslatot. 

 

5. Napirend: 

„Bicske 1. számú Általános Iskoláért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: az idei évben is beszámolt a közalapítvány a működéséről. A 

könyvvizsgáló ellenőrizte, megfelelőnek találta. Veszteséggel működik a közalapítvány, több 

mint 160 eFt veszteséget halmozott fel. Át kell gondolni a működést a későbbiek folyamán.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: az előző ülésen is azt javasolta a könyvvizsgáló, hogy a veszteség 

miatt átgondolás szükséges. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan van-e 

kérdés, javaslat, vélemény? Amennyiben el tudják fogadni, jelezzék. 

 

 

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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89/2016. (V. 18.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: „Bicske 1. Számú Általános Iskoláért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a „Bicske 1. Számú 

Általános Iskoláért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról szóló határozati javaslatot. 

 

 

6. Napirend: 

A „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Dr. Bacsárdi József: a közalapítványnak is be kell számolnia a tevékenységéről. A 

könyvvizsgáló véleményezte. Igen csekély a bevétele az alapítványnak. Néhány 10 eFt-ról 

van szó. Itt is érdemes új célokat meghatározni, hogy jobban ki tudja fejteni a tevékenységét.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, javaslat? 

Amennyiben nincs és támogatni tudják, kéri, jelezzék.  

 

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  

 

90/2016. (V. 18.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a „Bicskei Cigányságért” 

Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról szóló határozati javaslatot. 

 

 

7. Napirend: 

A Bicskei Rendőrkapitányság beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: körükben üdvözölhetik a bicskei rendőrkapitányság vezetőjét, 

kérdezi, hogy esetleg van-e valami, amit szóban hozzáfűzne?  

 

Dr. Balázs Sándor: köszönti a résztvevőket. Meg szeretné köszönni az önkormányzat 

támogatását, amit a 2015. évben kaptak. Anyagilag és kapcsolatokban is, nagymértékben 
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hozzájárultak a beszámolóban szereplő számadatokhoz.  A visszajelzések az emberektől jók, 

de ez arra elegendő, hogy még többet tegyenek le az asztalra. Ennyit tud elmondani. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése? Aki el 

tudja fogadni a beszámolót, 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  

 

91/2016. (V. 18.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Bicskei Rendőrkapitányság beszámolójáról 

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei 

Rendőrkapitányság beszámolójáról szóló határozati javaslatot. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszöni a Batthyány kastélyban a szervezést az óvodások nevében 

is. Nagy örömmel vették ezt a rendezvényt és nagy létszámban részt is vettek rajta.  

 

17 óra 16 perckor Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány elment. 

 

 

8. Napirend: 

Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: A Sourcing Hungary Kft-vel kötnének ismét szerződést, hogy a 

villamos áramot beszerezze, egy közös csomagban meghirdesse a közbeszerzést. Azért jó ez a 

beszerzési megbízás, mert így jelentős mértékű árcsökkentést tudnak elérni. Olcsóbban tudják 

megvenni az áramot. Közbeszerzés köteles a 30 MFt-os árambeszerzés, ezért amennyiben 

elfogadja a testület és a Sourcing Kft-t bízza meg a testület, akkor módosulni fog a 

közbeszerzési terv is.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: erre szükség van és a város még nyerhet is, a költségvetés javát 

szolgáltja. Javaslat, vélemény? Amennyiben 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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92/2016. (V. 18.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről 

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 

intézményeinek villamos áram beszerzéséről szóló határozati javaslatot. 

 

 

9. Napirend: 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. április hónapban elvégzett 

munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: van bőven mit kaszálni, versenyt futnak a BGSZ dolgozói, jó 

egészséget kívánnak a további munkákhoz. Kérdezi a bizottság tagjait, aki el tudja fogadni a 

beszámolót,0 az 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  

 

 

93/2016. (V. 18.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. április hónapban elvégzett 

munkálatokról  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a határozati javaslat mellékletében szereplő 

Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. április hónapban elvégzett munkálatairól szóló 

beszámolót elfogadja.  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a továbbiakban is kéri havonta a beszámolót.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: mindenkinek köszöni a munkát. Megköszöni a bizottsági tagok 

részvételét és az ülést 17 óra 25 perckor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Komlós Kolos 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

elnöke  tagja, jkv.hitelesítő 


