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

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

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

Az ülés időpontja: 2016. augusztus 9-én 900 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 
Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag 

Szabó Attila tag 
 

Az ülésen távollévő tag:  

Dr. Bourgla Ossamah tag 

Komlós Kolos tag 

 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor, jegyző 

Bárányos József, képviselő 

Igari Léna, képviselő 

Sulyokné Guba Judit, képviselő 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Dr. Hekman Tibor, jogi referens 

Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 

Dankó Anikó, ügyintéző 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke sok 

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

fővel határozatképes. Aki a napirendet el tudja fogadni, 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: 

 

126/2016. (VIII. 09.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016. augusztus 09-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elfogadta az alábbi napirendet: 

 

1) A Búzakalász 66 Felcsút Kft. vízbekötési kérelméről  
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2) Az Akácfa utcai bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálatáról  

 

3) 2017-2018 évi intézményi- és közvilágítási árambeszerzésről  

 

4) Naperőmű-park építési beruházásáról  

 

5) A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program 

megvalósításáról 

 

6) A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről  

 

7) A bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrészének önkormányzati tulajdonba 

vételéről  
 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csonka István bizottsági tagot 

javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a hitelesítőre tett javaslatot, illetve a napirendet 

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  

 

127/2016. (VIII. 09.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: 2016. augusztus 09-i, rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítő 

megválasztásáról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Csonka Istvánt megválasztja jegyzőkönyv-

hitelesítőnek. 

 

 

1. Napirend 

A Búzakalász 66 Felcsút Kft. vízbekötési kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: A Kft. tulajdonában 4 bicskei ingatlan áll, melyek természetben az Erőmű-tó 

környezetében találhatóak. A tulajdonos vízbekötési kérelmet nyújtott be a Fejérvíz Zrt-hez. 

A bekötéshez minden esetben szükséges az önkormányzat, mint ellátásra kötelezett 

hozzájárulása. Jelen esetben a tervek alapján a vezetéket önkormányzati tulajdonú ingatlanon 

keresztül szeretnék vezetni, ezért tulajdonosként is kell az önkormányzat hozzájárulása. Ezt az 

önkormányzati ingatlant útként használják és a járda alatt lévő használaton kívüli 
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acélcsövekbe tűzve tervezik a vezeték elvezetését. Az ingatlan forgalomképes, így a 

képviselő-testület döntése is kell a vízbekötéshez.   

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi, hogy az a Gazdálkodási Bizottság milyen javaslatot tett, 

vagy volt-e kiegészítésük?  

 

Fritz Gábor: Ezzel kapcsolatos észrevétel nem volt.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék meg javaslataikat, 

véleményüket. Aki támogatja a határozati javaslatot, 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: 

 

128/2016. (VIII. 09.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Búzakalász 66 Felcsút Kft. vízbekötési kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága elfogadásra javasolja 

a Búzakalász 66 Felcsút Kft. vízbekötési kérelméről szóló határozati javaslatot, miszerint  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hozzájárul, hogy a Búzakalász 66 Felcsút Kft (8086 Felcsút, Fő u. 65.) a tulajdonában 

lévő bicskei 4214; 4220; 4221 hrsz-ú ingatlanok vezetékes vízellátása érdekében D63 

KPE vezetéket építsen ki a bicskei 4209/6 hrszú ingatlanon elhelyezkedő szolgáltatási 

végponttól a bicskei 041/6 hrsz-ú ingatlanon keresztül a saját tulajdonú ingatlanjaiig a 

Gulyás József (2067 Szárliget, Ady E. u. 60.) által készített vízbekötési terv szerint. 

2. a szolgáltatási végpont elhelyezkedéséből eredően szükségesnek tartja a vezeték 

nyomvonalára vízvezetési szolgalom bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. A 

szolgalom bejegyzésének – munkarészek, szolgáltatási díjak, illetékek – költségei a 

kérelmezőt terhelik. 

3. felkéri a Fejérvíz Zrt-t, hogy az önkormányzattal fennálló megállapodása értelmében a 

kérelmezővel megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződéssel egyidejűleg szedje be a 

közműfejlesztési hozzájárulást. 

4. felhatalmazza a polgármestert a vízbekötési kérelem, továbbá a szolgalom 

bejegyzéséhez szükséges okiratok aláírására. 

 

2) Napirend: 

 Az Akácfa utcai bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: Az Önkormányzat, a Belügyminisztérium, az Országos Rendőrkapitányság és a 

Fejér Megyei Rendőr főkapitányság között négyoldalú megállapodás van hatályban, amely 
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alapján a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság a Bicske Város Önkormányzat tulajdonában 

lévő 4 db önkormányzati bérlakás tekintetében bérlőkijelölési jogot gyakorol. Ez 9 db 

bérlakás, mely az Akácfa utcában található. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a 

rendőrség részére biztosított lakások nincsenek folyamatosan kihasználva. Ez bevétel kiesést 

jelent az önkormányzatnak. Az elmaradt bérleti díj, valamint a közüzemi szolgáltatások 

fenntartásának az alapdíja. Emiatt megkeresték a Fejér Megyei Rendőrkapitányságot, hogy ha 

nincs rá igény, akkor csökkentenék a bérlőkijelöléssel érintett lakások számát, vagy az üresen 

álló lakások után a bérleti díjat fizessék meg. A megyei rendőrfőkapitány tájékoztatása 

szerint, hogy ha 90 napot meghaladóan nem élnek a bérlő kijelöléssel, akkor az önkormányzat 

a 91 naptól jogosult bérbe adni a lakást saját hatáskörben. Erre a 90 napra a bérleti díjat a 

Fejér Megyei Kapitányság fizeti. Tájékoztató levelükben van még egy feltétel, ami jelen 

pillanatban nem támogatható. Amennyiben a kapitány bérlőt jelöl ki a 91-naptól, úgy az 

önkormányzat a meglévő bérleti jogviszonyát köteles felmondani legfeljebb 3 hónapos 

határidővel. Jelenleg hatályos lakásrendelet alapján ez nem lehetséges, tekintve, hogy 3 éves 

határozott idejű bérleti szerződéseket kötnek. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Elmondja, hogy rendeletmódosításra lesz szükség, ha ezzel a 

határozati javaslattal élnek.  

 

Fritz Gábor: Nem pontosan. Abban az esetben, ha elfogadják a Fejér Megyei 

Rendőrfőkapitány levelében foglaltakat akkor igen, de a határozati javaslat nem erről szól. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Az előző bizottság hogyan döntött? Javaslatot tett ?  

 

Fritz Gábor: Nem tett javaslatot. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Aki támogatni tudja a határozati javaslatot 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: 

 

129/2016. (VIII. 09.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az Akácfa utcai bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága elfogadásra javasolja 

az Akácfa utcai bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálatáról szóló határozati 

javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Bicske Város Önkormányzata, a Belügyminisztérium, az Országos 

Rendőr- Főkapitányság és a Fejér Megyeri Rendőr-főkapitányság között 2004. 

december 1-jén létrejött négyoldalú megállapodás módosítását. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a 

bérlőkijelölési jog gyakorlójával, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével 
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annak érdekében, hogy a bérlőkijelölés alá tartozó lakások mindegyike után az 

önkormányzat a havi bérleti díjat minden esetben bevételként megkapja. 

 

 

2. Napirend 

2017-2018 évi intézményi és közvilágítási árambeszerzésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: A képviselő-testület korábban határozatban döntött arról, hogy az 

intézményekben és a közvilágításhoz szükséges villamos energiát a Sourcing Hungary Kft. 

közreműködésével közbeszerzési eljárás lefolytatásával szerzi be 2017-2018-ra. Az eljárás 

lefolytatásához szükséges dokumentumokat a Sourcing Hungary Kft. elkészítette. Egy 

pontosítás is történt. A becsült értékeket módosították. A közbeszerzési eljárás 

megindításához minden elkészült. Ehhez kérik a jóváhagyást. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, 

javaslata? Ha nincs, 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: 

 

130/2016. (VIII. 09.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az Akácfa utcai bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága elfogadásra javasolja 

az Akácfa utcai bérlakások bérlőkijelölési jogának felülvizsgálatáról szóló határozati 

javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Bicske Város Önkormányzata, a Belügyminisztérium, az Országos 

Rendőr- Főkapitányság és a Fejér Megyeri Rendőr-főkapitányság között 2004. 

december 1-jén létrejött négyoldalú megállapodás módosítását. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a 

bérlőkijelölési jog gyakorlójával, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével 

annak érdekében, hogy a bérlőkijelölés alá tartozó lakások mindegyike után az 

önkormányzat a havi bérleti díjat minden esetben bevételként megkapja. 

 

4. Napirend: 

Naperőmű-park építési beruházásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére.  
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Fritz Gábor: Nem konkrét pályázathoz kötődik ez az előterjesztés. Abból indultak ki, hogy 

korábban a Kormány támogatta az ilyen jellegű beruházásokat. Feltételezik, hogy a jövőben 

meg fognak szaporodnak az ilyen jellegű pályázatok. Időt szeretnének nyerni. Abban az 

esetben ha ilyen jellegű pályázat kiírásra kerül, akkor haladéktalanul meg tudják kezdeni a 

munkálatokat. A régi hulladéklerakó telep alkalmasnak tűnik egy ilyen naperőmű 

megvalósítására.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Az előző bizottság javasolt valamit? 

 

Fritz Gábor: Igen, a Gazdálkodási Bizottság javasolta a határozati javaslat utolsó mondatát 

módosítani, hogy vegyék ki a mondatból a 100 %-os részt, hogy ne korlátozza a 

mozgásterüket.  

 

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

kérdés, javaslat? Ha támogatni tudják ezt a határozati javaslatot a Gazdálkodási Bizottság 

javaslatával, hogy vegyék ki belőle a 100 %-os részt, 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: 

 

131/2016. (VIII. 09.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Naperőmű-park építési beruházásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága elfogadásra javasolja 

a Naperőmű-park építési beruházásáról szóló alábbi határozati javaslatot: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 015 hrsz-ú ingatlan keleti részén 

naperőmű park építési beruházást kíván megvalósítani, amennyiben a pályázati feltételek 

lehetővé teszik. 

A sikeres pályázat előkészítése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás 

előkészítéséhez szükséges tervezői ajánlatokat beszerezze, a legkedvezőbb ajánlatot adó 

tervezővel a tervezési szerződést megkösse, az engedélyezési eljárást lefolytassa. 

 

5. Napirend:  

A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program 

megvalósításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: A képviselő-testület a korábbi határozatában döntött arról, hogy szeretné a helyi 

akció csoportokat (HACS) megalakítani. Ezeket regisztrálni kell. Ezt az eljárást lefolytatták, 

regisztrálásra kerültek az akciócsoportok. A következő lépés, a pályázat és az ahhoz 
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kapcsolódó dokumentáció összeállítása. Három cégtől kértek árajánlatot és a legkedvezőbb a 

Genius Regio Kft. ajánlata volt, 7 MFt+ÁFA áron. Őket szeretnék megbízni erre a feladatra. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 

 

Csonka István: A legkedvezőbb ajánlat a teljes programra vonatkozik, vagy csak részletre?  

 

Fritz Gábor: Ez a teljes kidolgozás ára. A pályázat kidolgozása, és az ehhez szükséges 

teljeskörű dokumentáció elkészítése. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: 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: 

 

132/2016. (VIII. 09.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program 

megvalósításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága elfogadásra javasolja 

a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program megvalósításáról 

szóló határozati javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. a „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)” program 

megvalósításának előkészítésére, a pályázati dokumentáció és szükséges 

mellékleteinek összeállításával megbízza a GENIUS REGIO Kft-t (Ballószög, I. körzet 

12., adószáma: 23598634-2-03) 7.000.000,- FT+ÁFA vállalási áron. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy GENIUS REGIO KFT-vel a szerződést 

megkösse.  

 

6. Napirend:  

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: A NIF pályázatot írt ki, a 12 ezer főt meghaladó lakosságszámú települések 

egyenként 4 db sportpark megvalósítására pályázhatnak. Ezek gyakorlatilag felnőtt 

játszóterek. A sportparkok 4 kategóriába soroltak. 40-70-90-150 négyzetméter nagyságúak 

lehetnek. Bicskén 4 helyszínt javasoltak a 150 nm-es sportparkok megvalósítására. Az 

Apponyi-Erkel utca kereszteződésében, az Akácfa utca (BTC pályánál lévő részhez), és a 

Bicske Szíve Parkban 2 db 150 nm-est. A pályázat lehetővé teszi, hogy futó kört is 

kiépítsenek. Ennek a mérete 200 méter vagy 400 méter. Az ára 30-35 eFt+ÁFA/méter. A 
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futókörhöz legalább 50 %-os önerő kell, míg a pályázat többi eleméhez nem szükséges önerő. 

A határozatban szereplő 9 MFt is a futókörhöz kapcsolódik. A Gazdálkodási Bizottság ülésén 

felmerült, hogy keret jelleggel kellene ezt a 9 MFt-ot biztosítani. A kiírásban nem egyértelmű, 

hogy folyóméter vagy 1,25 méter szélességet veszik alapul. Javaslat volt még, hogy ne 

ugyanolyan eszközökből álljanak ezek a sportparkok Bicske Szíve Parkban. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Azt ki dönti majd el, hogy milyen eszközök lesznek telepítve? 

 

Fritz Gábor: A műszaki tartalom előre meghatározott. Feltételezi, hogy lesz beleszólás. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ezzel 

kapcsolatban véleménye, javaslata? A Gazdálkodási Bizottság javaslatát támogatva kéri a 

bizottság tagjait, aki ezzel egyetért, 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: 

 

133/2016. (VIII. 09.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága elfogadásra javasolja 

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló határozati 

javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős-Egészség 

Sportpark Programban részt kíván venni, a program keretében 4 helyszínen (Bicske 

2842; 4209/20; 3131/2 és 3131/3 hrsz ingatlanok) kíván sportparkot kialakítani. a 

Bicske Szíve Parkban 1db 400 méteres futókört kíván kialakítani 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a programban való részvételhez szükséges 

intézkedéseket, kötelezettségvállalásokat megtegye, a futókör megvalósításához a 

2016. évi költségvetés terhére 9.000.000 Ft önerőt biztosít keret jelleggel. 

 

 

7. Napirend:  

A bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrészének önkormányzati tulajdonba 

vételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: A Kormány határozatban döntött arról, hogy a Bicskei Járási Hivatal szervezeti 

egységeit új korszerű irodaépületben szeretné elhelyezni. Ennek felépítése a szomszédos 

ingatlanon történik. Novemberben az önkormányzat határozatával ingyenesen az államnak 
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felajánlotta nevezett ingatlant. Cserébe megkapja az önkormányzat a 1602/3 hrsz-ú ingatlan 

1/3 tulajdoni hányadát. Ez a Kossuth téren az 5 emeletes épület. Az MMV Zrt. felhívta a 

figyelmet, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján kérni kell ezt a részt. Dönteni kell 

arról is, hogy milyen kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódóan szeretnék ezt az 

ingatlant használni. Polgármester úrral való egyeztetés során ez egészségügyi alapellátás 

lehetne ez a cél. Ez a jövőben bármikor megváltoztatható, csak kérelmezni kell a MMV Zrt-

nél. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi, hogy a Gazdálkodási Bizottságnak volt ezzel 

kapcsolatosan véleménye, kiegészítése. 

 

Fritz Gábor: Nem volt. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, 

javaslat van-e. Amennyiben nem, úgy kéri, szavazzanak. Aki a határozati javaslatot 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: 

 

134/2016. (VIII. 09.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrészének önkormányzati 

tulajdonba vételéről  

 

Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága elfogadásra javasolja 

a bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonrészének önkormányzati tulajdonba vételéről 

szóló határozati javaslatot, miszerint Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja, 

továbbá a Kormány 1754/2013. (X. 24.) számú határozatának 3. pontja alapján a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 

Állam tulajdonában lévő bicskei 1602/3 hrsz-ú, irodaház megnevezésű ingatlan 

516/1548-ad tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. az ingatlanrészt az önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében előírt egészségügyi alapellátás elhelyezése 

érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni az 1. pontban hivatkozott 

kormányhatározat megvalósulását követően. 

3. vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ide értve a művelési ág 

szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

4. nyilatkozik, hogy az igényelt ingatlanrész nem áll 

örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura 2000 védettség alatt. 

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé 

teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
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6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a bicskei 1602/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Megköszöni a munkát és a rendkívüli, nyílt ülést 9.24 órakor 

bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Csonka István 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv.hitelesítő 


