
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. június 22-én 1715 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 
Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

 

Az ülésen távollévő tag:  

Dr. Bourgla Ossamah tag 

Szabó Attila tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Dr. Bacsárdi József, aljegyző  

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fritz Gábor, hatósági irodavezető 

Dr. Hekman Tibor, jogi referens 

Hegedűs Viktória ügyintéző 

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. Aki a kiküldött napirenddel egyetért, kéri, 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: 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elfogadta az alábbi napirendet: 

 

     110/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016. június 22-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elfogadta az alábbi napirendet: 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
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2) Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester  

 

3) Bicskei önkormányzati rendészet kialakításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

4) A 2016. évi költségvetés módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

5) Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/F 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 

költségelszámolásról 
Előterjesztő: polgármester 

 

7) Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 14/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. függelékének 

módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

9) Az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 

 

10) A lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtéséről 
Előterjesztő: polgármester 

 

11) A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

12) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. május hónapban elvégzett 

munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

13) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

Határidő: 2016. június 22. 

Felelős:  Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

  

 



3 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csonka István 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: 

 

111/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: 2016. június 22-i, rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Csonka Istvánt, a Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság tagját jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

 

 

1. Napirend:  

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megkéri az aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: már egyszer volt a bizottság és testület előtt a napirend. Kétkörös 

rendelet alkotásról van szó. Első körben arról döntöttek, hogy ajánlják a lakosoknak azt, hogy 

nézzék meg és véleményezzék a rendeletet. Ez meg is történt. Kitették a hirdető táblára, 

feltették a honlapra a rendeletet. Nem érkezett észrevétel. Mindhárom rendeletet el lehet majd 

fogadni, amennyiben a bizottság úgy látja. Itt arról volt szó, hogy szeretnék majd azt, hogy a 

bicskei költségelvű bérlakások vonatkozásában is lehetséges legyen pályázat kiírása 

cégeknek, akik a munkaerőigényüket önkormányzati bérlakás felhasználásával tudnák 

kielégíteni. Ha elfogadja a képviselő-testület és a bizottság a rendeletet, akkor lehetőség lesz 

arra, hogy ha üres költségelvű bérlakás lesz, akkor kiírják pályázatként. Cégek tudnak erre 

pályázni.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: csak egy apró észrevétele lenne. A 2. pontban van egy felesleges 

szó, a hirdetményben fel kell tüntetni, hogy amennyiben… Az amennyiben szó felesleges. 4. 

oldal, 2-es bekezdés.  

 

Dr. Bacsárdi József: rendben, kiveszik az előterjesztésből.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy amennyiben a tervezettel egyet 

tudnak érteni, kéri, jelezzék.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

 

112/2016. (VI. 22.) 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 a lakások és helyiségek elidegenítéséről és 

bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja. 

 

 

2. Napirend: 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megkéri az aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: nemleges rendeletet fognak megalkotni, ha ezt a testület támogatja. 

Azért nemleges, mert nem érdemes rendeletet alkotni arra vonatkozóan, hogy éjjel 10-től 

reggel 6-ig legyenek nyitva az üzletek. Nem érdemes olyan rendeletet alkotni, amit nem 

tudnak végre hajtatni és kikényszeríteni. Amennyiben a közterület-felügyelet feláll, akkor 

érdemes átgondolni, hogy kell-e ezzel kapcsolatban változtatni. Megjegyzi, hogy gondot okoz 

a közterület-felügyelők toborzása. Eddig két jelentkező van. Akinek van ismerőse, aki 

közterület-felügyelő szeretne lenni, akkor adja be az önéletrajzát.  

 

Komlós Kolos: milyen végzettség szükséges?  

 

Dr. Bacsárdi József: OKJ-s képzés kell.  

 

Fritz Gábor: az egyes kereskedőket szankcionálhatja a jegyző, a kötelező zárva tartást 

elrendelheti. Ez rendelettől független.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: aki tudja támogatni az előterjesztést, az 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  

 

Az elfogadott döntés: 

 

113/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő 

kérdésekről szóló rendeletet elfogadásra javasolja. 

 

 

3. Napirend:  

Bicskei önkormányzati rendészet kialakításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: ez is visszatérő előterjesztés. Kéri az aljegyzőt, hogy ismertesse 

röviden.  

 

Dr. Bacsárdi József: 500,- Ft/ha áron állapodtak meg a földhasználókkal, hogy legyen 

mezőőr, védjék meg a gazdák terményeit. Ezért kell a mezőőrséget létrehozni. Ha 500 Ft/ha-

os járulékot megszabják, akkor az állami támogatással szinte nem kerül kiadásba a mezőőrök 

foglalkoztatása.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: ahhoz, hogy a mezőőri szolgálat el tudjon indulni szükséges a 

rendőrkapitánysággal megállapodást kötni.  

 

Dr. Bacsárdi József: a megállapodást már a rendőrség aláírta. A Fejér Megyei 

Rendőrkapitánysággal megszületett a megállapodás.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy tudják-e támogatni a határozati 

javaslatot? December 31-ig 0 Ft hektáronként, január 1-től 500,- Ft. 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  

 

Az elfogadott döntés: 

 

114/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Bicskei önkormányzati rendészet kialakításáról  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a bicskei önkormányzati rendészet kialakításáról 

szóló rendeletet elfogadásra javasolja. 

 

 

4. Napirend:  

A 2016. évi költségvetés módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót az aljegyzőnek az előterjesztés ismertetésére.  
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Dr. Bacsárdi József: 42 MFt-tal fog nőni a bevétel, ez különböző támogatások, telekadó 

bevételekből áll. Ezt a módosítást el kell végezni.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi, hogy javaslat, vélemény? Ha nincs, akkor kéri 

szavazzanak.  

Aki támogatni tudja, 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  

 

Az elfogadott döntés: 

 

115/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A 2016. évi költségvetés módosításáról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló 

rendeletet elfogadásra javasolja. 

 

 

5. Napirend: 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/F 1 ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: van egy üres bérlakás, az Akácfa u. 1/F 1 ajtó, bérlakás. A lakó kiment 

belőle és szeretnék meghirdetni pályázat útján. A pályázati lap az előterjesztés mellékletét 

képezi. Ez alapján július 15-ig kell jelentkeznie annak, aki szeretne itt lakást bérelni. Benne 

van a hirdetményben, hogy ennek mennyi a díja. 46.000,- Ft/hó.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy aki tudja támogatni, 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  

 

Az elfogadott döntés: 

 

116/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/F 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyáról 
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a pályázat kiírását az 

Akácfa utca 1/F. 1. ajtó alatti költségelvű lakás jogviszonyáról. 

 

 

6. Napirend 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 

költségelszámolásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: törvényi kötelezettség az EUROMAX Kft-nek minden évben a 

költségelszámolást beküldeni az önkormányzatnak. A költségelszámolásról döntést kell 

hoznia a testületnek. A költségelszámolást megküldte a kft.  

 

Dr. Hekman Tibor: egyetlen egy szippantásról van szó.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy ha ezt el tudják fogadni, akkor 

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  

 

Az elfogadott döntés: 

 

117/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 

költségelszámolásról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elfogadásra javasolja a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben 

a közszolgáltató által készített éves költségelszámolásról szóló határozati javaslatot.  

 

 

7. Napirend:  

Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: lejárt a Felügyelő Bizottság mandátuma. Választani kell új felügyelő 

bizottsági tagokat. Polgármester úr megtette a javaslatát. Börcs Krisztina könyvvizsgáló 

asszonyt továbbra is foglalkoztassa a kft.  

 

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

Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak.  
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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: 

 

118/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását elfogadásra javasolja. 

 

 

8. Napirend:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 14/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: vannak a KOFU kódok, funkció kódok, erre vonatkozóan változtak 

bizonyos KOFU kódok. Jelentősége nincs, a Kincstár kérte, hogy ezeket módosítsák.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy aki támogatni tudja, 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  

 

Az elfogadott döntés: 

 

119/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: az SZMSZ-ről szóló 14/2015. (IX.30.) ön kormányzati rendelet 1. számú 

függelékéről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város 

Önkormányzatának a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.30.) 

önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosításáról szóló határozati javaslatot.  
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9. Napirend:  

Az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozás 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: az előző évekhez hasonlóan csatlakozni szeretnének hozzá. A 

kakaós csiga az Ady Endre utcában mindig volt? Mert benne van, hogy aki biciklivel érkezik 

a munkahelyére, az kakaós csigát kap. Ajándék. Egy pékség támogatja ezt? 

 

Dr. Bacsárdi József: ezt nem tudja, de megkérdezik az előterjesztés készítőjét.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy aki a csatlakozást támogatni 

tudja, 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  

 

Az elfogadott döntés: 

 

120/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az Európai Mobilitási 

Héthez való csatlakozásról szóló határozati javaslatot.  

 

 

10. Napirend: 

A lakossági veszélyes és elektronikus hulladék gyűjtéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: Örömmel jelenti be, hogy lesz Bicskén veszélyeshulladék gyűjtés. A 

Zöld Bicske Kft. fogja lefolytatni. Szeptember, október hónapban lesz a gyűjtés. Terveik 

szerint a piac területén lesz az átadás-átvétel péntek, szombati napon. Az önkormányzat 

tájékoztatja majd a lakosságot, hogy hol lesz a veszélyes hulladék gyűjtés. 

 

Iványi Ferenc Tivadané: Sikeres akció volt a gumiabroncs gyűjtés is. A bizottság tagjai 

személyesen is megtapasztalhatták. Ez egy jó kezdeményezés. Kérdezi a bizottság tagjait, 

hogy tudják-e támogatni. 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  

 

Az elfogadott döntés: 
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121/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtése 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Lakossági veszélyes és 

elektronikai hulladék gyűjtéséről szóló határozati javaslatot. 

 

 

11. Napirend 

A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: az alapítványveszteséget termelt, érdemi tevékenység nem történt.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné -19 eFt veszteséggel zárt. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy 

támogatják-e az előterjesztést.  

 

 

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: 

 

122/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Gróf Batthyány Kázmér 

Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról szóló határozati javaslatot.  

 

12. Napirend:  

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. május hónapban elvégzett 

munkálatokról.  

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a BGSZ-t hogy a benyújtott dokumentáció a későbbiek 

folyamán naprakészebb legyen. Látják, hogy dolgoznak a fiúk. A Tatai úti épületnél lát 

hiányosságokat, a régi ovinál nagy a fű és a sövény is vágásra szorul. Kérdezi a bizottság 

tagjait, hogy aki támogatja a beszámolót, 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  
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Az elfogadott döntés: 

 

123/2016. (VI. 22.) Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

Határozat 

 

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

munkálatokról  

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. május 

hónapban elvégzett munkálatairól szóló beszámolót elfogadja.  

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

 

 

13. Napirend:  

Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

Csonka István: a nagy esőzések kapcsán a József Attila utcai árkok állapota jelentősen 

romlott. Nagy mennyiségű hordalék keletkezett, az árok áteresztő képessége néhol a felére 

csökkent. Valamilyen megoldás kellene. A másik, a Csákvári út végén a gaz már két méter 

magas. Nem tudja kinek a feladata ennek a rendben tartása. Városon kívül van, gondolja az a 

közút kezelőé. Jelezzük feléjük a problémát.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: a József Attila utcai óvodánál csatornafedő tiszta iszap. A 

Batthyány utcán elhunyt egy idős hölgy és köszöni a BGSZ dolgozóinak, hogy levágták a 

gazt. Kérdés, hogy az örökösöknek vagy családtagoknak nem kellene levágni? A telepen is 

vannak ilyen ingatlanok.  

 

Komlós Kolos: van Bicskén 8-10 ház, ahol nagy gaz van. 

 

Dr. Bacsárdi József: a képviselő-testület hozott egy rendeletet talán decemberben a 

köztisztaságról. Az ingatlan tulajdonosának rendbe kellene tenni ezeket. Az árok tisztán 

tartása a lakók feladata. Ha szakembert igényel a munka, akkor érdemes a BGSZ-t felkérni, 

hogy vizsgálja meg.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: ha látnak elhanyagolt házakat, akkor jelezzék?  

 

Dr. Bacsárdi József: igen, akkor írnak felszólítást a tulajdonosnak, hogy a rendelet alapján 

tegye rendbe.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: javaslatot szeretne tenni. A várható nagy melegre való tekintettel 

javasolja kitenni a párakaput, ha lehetséges.  
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Iványi Ferenc Tivadarné: az ülést 17 óra 45 perckor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Csonka István 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

elnöke  tagja, jkv.hitelesítő 


