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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. december 20-án 1700 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 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke sok szeretettel 

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

határozatképes. A mai napirend 4 pontjához még két napirendi pontot fel kell venni. Kéri a 

bizottság tagjait, aki a módosított 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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

159/2016. (XII. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016. december 20-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága 2016. december 20-i rendes, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja 

el: 

 

1.) A köztisztviselők illetménykiegészítésről 

Előterjesztő: polgármester 
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2.) Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. október hónapban elvégzett 

munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési 

önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a 

tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: polgármester 

       

6.) Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről 

Előterjesztő: jegyző 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

160/2016. (XII. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: 2016. december 20-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv - hitelesítő megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága Szabó Attilát megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

1. Napirend 

A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy a Kttv. alapján az önkormányzat a polgármesteri 

hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőknek illetmény- kiegészítést állapíthat meg 

rendeletében. Középfokú végzettségű köztisztviselőknél ez 20 %, felsőfokú végzettségű 

köztisztviselőknél 30 % lehet. Szeretné, ha a korábbi gyakorlatot követve a 2017-es évre 
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vonatkozóan is támogatnák az illetménykiegészítés mértékének törvény által meghatározott 

maximumát. 

 

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

Hozzászólás nem volt. Aki a határozati javaslattal 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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

161/2016. (XII. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A köztisztviselők illetménykiegészítéséről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló alábbi 

rendelet tervezetet: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2016. (…..) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket 

rendeli el: 

 

1. § (1) A Bicskei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselők alapilletményük 30%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

(2) A Bicskei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott középiskolai végzettségű 

köztisztviselők alapilletményük 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 27/2015. (XII. 02.) 

önkormányzati rendelet. 

     Pálffy Károly     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 
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Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2016._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                                       

 

 

 

2. Napirend 

A képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az elkészítették a munkatervet, amit az SZMSZ alapján 

Város- és Városfejlesztés Bizottságnak véleményeznie kell. A fix pontokat beírták, viszont 

lenne egy módosító javaslata, mégpedig a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

2017. évi beiskolázási tervének a jóváhagyása. Ez márciusban szerepel a munkatervben,  ami 

két okból sem szerencsés. Az erről szóló jogszabály szerint a beiskolázási tervet február 15-ig 

kell jóváhagyni, a másik, hogy az SZMSZ szerint a Humán Bizottság dönt róla átruházott 

hatáskörben. Ezért javasolja ezt a pontot kivenni a munkatervből.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy az óvodai munkatervről is a Humán Bizottságnak 

kell döntenie. Ha a bizottság tagjainak van javaslata, kéri tegyék meg. Ezzel kapcsolatosan 

javaslat, vélemény. Aki el tudja fogadni ezzel a módosítással 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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

162/2016. (XII. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a képviselő-testület 2017. évi munkatervét jelen határozat mellékletében foglaltak 

szerint elfogadásra javasolja: 
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3. Napirend 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. október hónapban elvégzett 

munkálatokról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné jelzi, hogy az előterjesztés a Gazdasági Szervezet október 

hónapban elvégzett munkáiról szól. Ez volt az utolsó hónap, amelyben még tudtak füvet 

nyírni. 

 

Csonka István azt kéri, hogy csak így folytassák a munkákat a továbbiakban is.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, aki el tudja fogadni 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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

163/2016. (XII. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

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

munkálatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. október hónapban elvégzett 

munkálatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

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

 

 

4. Napirend 

Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 
 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy ez is egy olyan előterjesztés, ami jogszabályi kötelezettség 

alapján kerül a bizottság és a testület elé. 2016-ban nem volt Bicskén semmilyen olyan 

környezeti állapotot befolyásoló dolog, aminek szerepelnie kellene a tájékoztatásban. 

Aktualizálták a tavalyi leírást. 

 

Csonka István kérdezi, hogy az időszakos árvízi védekezéssel mi a helyzet, hiszen bizonyos 

esztendőkben ez komoly problémát jelentett. Véleménye szerint mostanában semmi nem 

történt ezzel kapcsolatban. Kérdezi, hogy történik-e valami említésre méltó a város vagy a 

katasztrófavédelem részéről. Ha a jövő évben megint valami nagyobb esemény történik, akkor 

van-e olyan előrelépés ez ügyben amit nekik látniuk kellene, vagy amiről tudomást kellene 

szerezniük. 
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Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy mire gondol pontosan,  évekre lebontott tervezetre, 

programra gondol. Esetleg valamilyen feladattervre. Átadja a szót a jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor válaszában elmondja, hogy erre szolgál a Helyi Védelmi Bizottság. Ennek az 

elnöke Polgármester úr. Ha ilyen helyzet adódik, akkor ő fogja megadni a szükséges 

tájékoztatást.  

 

Csonka István hozzászólásában elmondja, hogy akkor mégiscsak létezik ilyen esetekre  

valamiféle terv. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszol. Elmondja, hogy van, ugyanakkor a közelmúltban nem tud olyan 

esetről, hogy szükség lett volna a Helyi Védelmi Bizottság beavatkozására is, szerencsére.  

 

Csonka István hozzászólásában elmondja, hogy az utolsó árvizet jó néhány évig emlegették 

még. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné hozzászólásában elmondja, hogy az sem mindegy, hogy melyik 

városrészben él az ember, mert egyes városrészekben sajnos jobban érinti a lakosokat. Lehet, 

hogy meg kell majd beszélni az ároktisztítást, az fontos lenne. Az utcák átereszeinek a 

tisztítása kiemelten fontos, erről majd beszélni kellene. Bizottsági tagokként ezzel 

kapcsolatban még tudnak lobbizni polgármester úr irányában. Sorra kellene venni az utcákat, 

az árokmélyítést, tisztítást. Neki is többen jelezték, hogy bizonyos árkokat ki kellene 

mélyíteni, ki kellene tisztítani. Félnek, hogy egy csapadékos időben a telkekre fog befolyni az 

eső vagy a hólé. 

 

Csonka István válaszában elmondja, hogy neki is jeleztek ilyet, csak szól.  

 

Szabó Attila kérdése, hogy az önkormányzatnak a feladata, vagy a lakók feladata az árkok 

karbantartása. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy alapvetően a Bicskei Gazdasági Szervezetnek 

a feladata. 

 

Szabó Attila válaszol. Elmondja, hogy korábban neki azt a választ adták, hogy mindenki a 

saját portája előtt rendezi az árok tisztántartását. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszol. Tájékoztatja, hogy van erre a városnak egy rendelete is.  

 

Szabó Attila kérdezi, hogy ez utcánként változik. 

 

Fritz Gábor válaszában elmondja, hogy helyi rendeletben szabályozták, ez a köztisztaságról 

szóló rendelet, ebben szerepel az, hogy mindenki a saját portája előtti részt tisztítja. Ez az 

egyik fele a szabályozásnak. A másik fele, hogy a Bicskei Gazdasági Szervezet és az 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás alapján a BGSZ-nek a kötelező feladata 

az árkok és átereszek karbantartása. A víz megfelelő átfolyásának biztosítása. A 

megállapodásban le van bontva utcajegyzékre, dátumra pontosan, hogy mikor mit kell 

csinálnia a BGSZ-nek. 

 

Szabó Attila kérdezi, hogy akkor a lakóknak csak az árok tisztántartásáról kell 

gondoskodniuk. 
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Fritz Gábor válasza, hogy igen, így van. A mélyítés nem feladatuk. Ezt ellenőrzik a 

katasztrófavédelem szakemberei is. Ha olyan kritikus helyzetet látnak, akkor ők is jelzik. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné hozzászólásában elmondja, hogy erre majd a későbbiekben nekik 

is oda kell figyelniük. 

 

Csonka István hozzászólásában tájékoztatja a többieket, hogy a József Attila utcában az 

egyik oldalon lévő járda, szinte folyóként funkcionál, ott folyik le az utca vize. A lakók, akik 

a templom alatt laknak, gyakran szenvednek ettől. Nem folyik be a víz a kertekbe, erről szó 

sincs, hanem ez a járdarész minden esőnél, olvadásnál így működik, lehetetlen karbantartani. 

A szanaszét töredezett járda, plusz a jég és a mindenféle kiszórt anyag komplett életveszélyt 

jelent. Ha elkezd olvadni, akkor a járdán folyik a víz. Áldatlan állapot van ilyenkor, ezt is már 

jelezte néhányszor. Az út és a járda közötti részen hömpölyög a víz. Visz mindent. Az 

ároktisztítás is érdekes volt, mert a túloldalon, az óvoda oldalán nagyjából végig 

megcsinálták, a MOL kút felett 1-2 ingatlan előtt is az ő oldalukon. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az önkormányzat és a BGSZ közötti megállapodást felül 

fogják vizsgálni, pontosítani fogják.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné hozzászólásában elmondja, hogy a tavaszi idő kezdetétől erre 

hangsúlyosabban oda kell majd figyelni. Kérdezi a bizottság tagjait, van-e véleményük vagy 

javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban. Aki támogatni tudja a 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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

164/2016. (XII. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról szóló határozati 

javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a környezet 

állapotáról adott tájékoztatást tudomásul veszi. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás közzétételéről gondoskodjon. 
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5. Napirend 

Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné megkéri Fritz Gábor jegyzőt, az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy jogszabály kötelezi arra a tűzoltóságot, hogy az illetékességi 

területén működő önkormányzat képviselő-testületének beszámoljon a település tűzvédelmi 

helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, az azzal kapcsolatos feladatokról. 

Városunk a Tatabányai Hivatásos Tűzoltósághoz tartozik. A tatabányai tűzoltóparancsnok 

elkészítette a beszámolót, ami nagyobb részben Tatabányáról szól, tekintve, hogy az 

illetékességi területének kis szelete vagyunk.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, hogy át tudták-e tekintetni ezt az 

anyagot. Mint ahogy hallották, ez nem igazán Bicskéről, inkább Tatabányáról szól. Kérdezi a 

bizottság tagjait, hogy van-e hozzáfűzni való, vélemény, javaslat. 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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

165/2016. (XII. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési 

önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a beszámolót a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési 

önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja. 

 

 

6. Napirend 

Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről 

 

Iványi Ferenc Tivadarné megkéri Fritz Gábor jegyzőt, az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy az Mötv. alapján a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének évente be 

kell számolnia a képviselő-testületnek a Hivatal működéséről. A beszámolót szervezeti 

egységenként készítették el, így áttekinthetőbb. Törekedtek arra, hogy azoknál a szervezeti 



9 

egységeknél, ahol mérhető az ügyszám, az iktató programból lekért adatok alapján 

ügyszámokat is írtak. Ha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszol.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy már áttekintették a holnapi képviselő-testületre az 

anyagokat és az adózással kapcsolatosan is található anyag benne. A Gazdálkodási Bizottság 

tagjaitól is hallották, hogy a 300 milliós tartozásból most jelenleg 72 millió van még. Ez egy 

örömhír. Ez már nem az a nagy szám, már lényegesen csökkent.  

 

Fritz Gábor elmondja, hogy az adóhatóságon korábban volt olyan időszak, hogy csupán 2 fő 

volt, jelenleg 5-en vannak. Jól összeállt az adóhatóság. 

 

Csonka István kérdése, hogy mérhetően több feladata van-e az Önkormányzatnál 

dolgozóknak a tavalyi és az idei évet összehasonlítva. 

 

Fritz Gábor válaszában elmondja, hogy plusz hatásköröket nem kaptak. Az államigazgatási 

hatósági ügyek egy része már korábban átkerült a járási hivatalhoz. Hatáskörváltozás nem 

volt, teljesen hektikus, főleg a hatósági ügyek tekintetében. Az, hogy ebben az évben hány 

birtokvédelmi, vagy kereskedelmi hatósági ügy van, ezzel kapcsolatban nem lehet 

megfigyelni tendenciákat.  

 

Csonka István elmondja, csak azt kérdezte, hogy az önkormányzatnak megnövekedett-e 

jelentősen a feladata, vagy inkább maradt, csak jobban odafigyelnek, pl. a behajtásnál. Vagy 

állami felhatalmazás teszi-e lehetővé az adó kintlévőségek behajtását.  

 

Fritz Gábor válaszában elmondja, hogy az állam kényszerítő ereje eddig is mögöttük állt, de 

két emberrel ez nehéz volt, öttel jóval egyszerűbb elvégezni a behajtásokat. Ennek tulajdonítja 

a sikeresebb működést. Az ellenőrzéssel is tudnak folyamatosan foglalkozni. Építményadó 

ellenőrzés is elindult. A földkönyv alapján, amit a földhivatalból minden év januárjában 

megkapnak, az összes bicskei helyrajzi számot össze tudják hasonlítani azokkal, amelyekre  

valamikor érkezett bevallás. A kettő különbözetére mennek ki a felszólítók. Ezt két emberrel 

elég nehéz realizálni. Öttel jóval könnyebb.  

 

Csonka István köszöni a választ.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy a jegyző összegezte az anyagot.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné megjegyzi, hogy választások alkalmával megszaporodnak a 

teendők. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy népszavazáskor is sok munka volt. Az átjelentkezések miatt 

leginkább.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné megjegyzi, hogy a szociális, lakásfenntartási, létfenntartási 

támogatás számai is magasak. Ha a bizottság tagjainak nincs egyéb kérdése, akkor kérdezi, 

hogy a beszámolót el tudják-e fogadni. 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  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

166/2016. (XII. 20.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről szóló 

beszámolót, miszerint Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné megköszöni a munkát és a rendes, nyílt ülést 17.30 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Szabó Attila 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


