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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: 2017. január 19-én 1700 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 
Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila tag 
 

Az ülésen távollévő tag:  

Dr. Bourgla Ossamah tag 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor, jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

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 4 fővel 

határozatképes. A jegyzőkönyv-hitelesítőnek Komlós Kolost javasolja. Kérdezi a bizottság 

tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot elfogadja, jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

1/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: 2017. január 19-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága Komlós Kolost megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy a napirendet a bizottság elfogadja-e, kéri 

szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

2/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2017. január 19-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága 2016. október 20-i rendes, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1.) A bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlan vételi szándékáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra 

támogatási kérelem benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. november és december 

hónapokban elvégzett munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bejelentések 

 

 

1. Napirend 

A bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlan vételi szándékáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
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Fritz Gábor jegyző elmondja, ez az előterjesztés már volt a képviselő-testület előtt. A 0165/4 

hrsz-ú ingatlan az az ingatlan, melyre vételi ajánlatot tett korábban a HAM-BAU Kft. 

Bizottsági döntés értelmében megkérték rá az igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslőnek a 

szakértői véleményét, amely nagyságrendileg nem tért el az előző értékbecsléstől. Azóta 

Kalmár László csabdi lakos szintén tett vételi ajánlatot erre az ingatlanra, 3.500.000,- Ft-os 

vételárat kínált. A Gazdálkodási Bizottság a határozati javaslat B változatát javasolta 

elfogadni. A megajánlott vételáron az ingatlant nem kívánjuk értékesíteni. A művelési ág 

módosítását kezdeményezik és forgalomképes vagyonelemmé szeretnék nyilvánítani ezt az 

ingatlant. 

Iványi Ferenc Tivadarné megköszöni, gondolja, hogy már nézték a bizottsági tagok a 

helyszínt, ez a Lidl-vel szemközti terület. Egy L alakú árok és egy szélesebb szakasz a mányi 

út oldalából az érintett terület. Ahogy a Gazdálkodási Bizottság véleményét is hallották és az 

értékbecslő anyagát is látták elég nagy a különbség. Ha a szántó- legelő művelési ágból 

kivenné az önkormányzat és egy egyéb kategóriába, ipari terület kategóriába sorolnák át. 

Kérdezi Fritz Gábor jegyzőt, hogy helyesen nevezte-e meg a kategóriát. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy ha ipari tevékenységet szeretnének folytatni 

ezen a területen, akkor ahhoz tudomása szerint a HÉSZ-t is módosítaniuk kellene. Hiszen a 

hatályos HÉSZ csak a kereskedelmi tevékenység végzését engedi, az iparit nem. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök folytatja. Megítélése szerint a különbség 

légyeges, a 3,4 millió + ÁFA és a 20,5 millió Ft között. A különbség tetemes, 17 millió forint 

az értékkülönbség. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e vélemény, javaslat.   

 

Komlós Kolos bizottsági tag kérdezi, hogy régen nem volt arról szó, hogy a Penny szerette 

volna ezt a területet megvenni. Mikor a Lidl még nem is volt meg. 

 

Fritz Gábor jegyző válasza, hogy a közelmúltban nem volt ilyen. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök elmondja, hogy ez a Lidl-vel szemközti rész, a Pötördi 

Autószerelő műhely melletti rész. Ez nem az a rész, amire gondol. 

 

Csonka István bizottsági tag kérdezi, hogy használja most ezt a területet valaki. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök elmondja, hogy szarvasmarhákat látott ott legelni. 

 

Csonka István bizottsági tag elmondja, hogy látszik, hogy valaki használja ezt a területet. A 

mögötte fekvő részt művelik is. Az a terület a Bernwallner családé. Úgy gondolja, hogy 

bérleti díj fejében lehetne használni ezt a területet az ingyenes használat helyett. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök elmondja, hogy nincsen tudomásuk arról, hogy 

valóban ingyenesen használják-e ezt a területet. 

 

Fritz Gábor jegyző válasza, hogy amíg nincs kiméretve, addig nem tudják, hogy hol van a 

telekhatár. Szakértői véleményben vannak fényképfelvételek az ingatlanról. Nincsenek 

földmérési jelek. Ki van húzva a villanypásztor jó pár helyen, de az nem jelenti azt, hogy az a 

telekhatáron fut. 
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Iványi Ferenc Tivadarné megjegyzi, hogy akár eladás vagy bérbeadás csak akkor jöhet 

szóba, ahogy a Gazdálkodási Bizottság javasolta, ezeket forgalomképes vagyonelemmé kell 

nyilvánítani. Ezt a lépést meg kell tenni. Ezt követően lesz lehetőség továbblépni ez ügyben. 

 

Csonka István bizottsági tag elmondja, hogy egy megjegyzése lenne még, furcsa, hogy 

jelenleg is használják ezt a területet ez felvet egy kérdést, mégpedig azt, hogy a város 

hogyhogy nem tud róla. 

 

Fritz Gábor jegyző válaszában elmondja, hogy nem biztos, hogy ugyanarról a területről van 

szó. A szakértő képei alapján nem egyértelmű a telekhatár. 

 

Csonka István bizottsági tag elmondja nem a telekhatárra gondol elsősorban, hanem arra, 

hogy összemosódnak a területhasználati lehetőségek. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök elmondja, hogy a fényképek alapján nem lehet 

behatárolni a területet. Melyik területért kérnének így bérleti díjat. Kérdezi a bizottság tagjait, 

hogy tudnak-e csatlakozni a Gazdálkodási Bizottság javaslatához, ha igen, akkor jelezzék. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

3/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A bicskei 0165/4 hrszú ingatlan adásvételéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága 

elfogadásra javasolja a bicskei 0165/4 hrszú ingatlan adásvételéről szóló határozati javaslat  

„B” - változatát, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a megajánlott vételáron az ingatlant nem kívánja értékesíteni. 

 

2. a tulajdonában lévő 0165/4 hrsz-ú ingatlan árok művelési ágba tartozó földrészlet 

művelési ágának módosítását kezdeményezi a természeti használatnak megfelelően. Az 

eljárás költségeire keretjelleggel 100.000,-Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés dologi 

kiadásai terhére. 

 

3. . a művelési ág megváltozását követően a bicskei 0165/4 hrsz-ú ingatlant forgalomképes 

vagyonelemmé nyilvánítja. 

 

 

2. Napirend 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
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Fritz Gábor jegyző elmondja, a következő napirendi pont a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség teljesítése. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy ebben akkor ő az illetékes. Elmondja a 

bizottságnak, hogy a hétfői napon, ha jól emlékszik 12-13 fő vagyonnyilatkozatát vette át. 

Értesítette a vagyonnyilatkozat tételi kötelezetteket, hogy az adott napon adják le a 

polgármesteri hivatalban a vagyonnyilatkozatukat. Mindenki leadta a vagyonnyilatkozatát a 

törvényi előírásoknak megfelelően. Kéri akkor személyenként szavazzanak. Aki Pálffy 

Károly polgármester úr vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

 

4/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Pálffy Károly polgármester, 

2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. 

A bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kéri, aki Bálint Istvánné alpolgármester asszony 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  
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5/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Bálint Istvánné, 

alpolgármester, 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-

testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kéri, aki Bárányos József képviselő 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

6/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Bárányos József, képviselő, 

Gazdálkodási Bizottság elnöke, 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a 

döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kéri, aki Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

7/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Dr. Bourgla Ossamah, 

képviselő, Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagja, 2017. évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az 

elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Heltai Zsolt képviselő 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

8/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Heltai Zsolt, képviselő, 

Gazdálkodási Bizottság tagja, 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a 

döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 
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Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Igari Léna képviselő 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

 

9/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Igari Léna, képviselő, 

Humánerőforrások Bizottság tagja, 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a 

döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Ivanics Imréné képviselő 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

10/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Ivanics Imréné, képviselő, 

Gazdálkodási Bizottság tagja, 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi 
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kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a 

döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze .  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

 

11/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Iványi Ferenc Tivadarné, 

képviselő, Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke, 2017. évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az 

elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Máté János Szilárd képviselő 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze .  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  
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12/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Máté János Szilárd 

képviselő, Humánerőforrások Bizottság tagja, 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a 

döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Németh Tibor képviselő 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

13/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Németh Tibor képviselő 

2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. 

A bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Sulyokné Guba Judit képviselő 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

14/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Sulyokné Guba Judit 

képviselő, Humánerőforrások Bizottság elnöke, 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a 

döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Szabó Attila képviselő 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

 

15/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Szabó Attila, képviselő, 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagja, 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a 

döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 
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Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Döme Lászlóné bizottsági tag 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot: 

 

 

16/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Döme Lászlóné, 

Gazdálkodási Bizottság nem képviselő tagja, 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a 

döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Varga Györgyné bizottsági tag 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

17/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Varga Györgyné, 

Gazdálkodási Bizottság nem képviselő tagja, 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a 

döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
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Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági 

tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

 

18/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Dr. Lovasné Báder Katalin, 

Humánerőforrások Bizottság nem képviselő tagja, 2017. évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az 

elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Némethné Horváth Nikoletta 

bizottsági tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

19/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Némethné Horváth 

Nikoletta, Humánerőforrások Bizottság nem képviselő tagja, 2017. évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az 

elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Csonka István bizottsági tag 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  

 

20/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Csonka István, Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság nem képviselő tagja, 2017. évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az 

elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, aki Komlós Kolos bizottsági tag 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését elfogadja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

határozatot:  
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21/2017. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A vagyonnyilatkozatok teljesítéséről  

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Komlós Kolos, Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság nem képviselő tagja, 2017. évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri az 

elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2017. január 31. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

3. Napirend 

Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy az Mötv. változott és így 2017. január 1-től, nem a helyettes 

államtitkár illetményéhez hasonlítják a polgármester úr illetményét, hanem az államtitkár 

illetményéhez. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy ebbe a kategóriába esik bele alpolgármester 

asszony fizetése is.  

 

Fritz Gábor elmondja, hogy alpolgármester asszony fizetését a polgármester úr fizetésétől 

teszi függővé a jogszabály. A jogszabályváltozás miatt szükséges erről döntést hozni. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy a határozati javaslatban szerepel ez az úgynevezett 

„automatikus” változtatás. Aki ezt tudja támogatni, azt kéri jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

22/2016. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztési 

Bizottsága elfogadásra javasolja a főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapításáról szóló határozati javaslatot, miszerint  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester 

illetményét 2017. január 1. napjától a mindenkori főállású polgármesteri illetmény 90%-ában, 

költségtérítését a mindenkori főállású alpolgármesteri illetmény 15%-ában állapítja meg. 

 

A megállapított összeg fedezetét a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi 

juttatások terhére biztosítja. 

 

 

4. Napirend 

A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a jegyzőt, hogy a Gazdálkodási Bizottság külön javaslatot 

tett-e.  

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság támogatta a rendelettervezetet. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy történt egy váratlan megbetegedés itt az 

önkormányzatnál, az egyik kolléganő súlyosan megbetegedett. Több alkalommal is 

felvetődött már az a gondolat, hogy a városnak kellene egy alapot létrehozni a súlyosan 

betegek, bajba jutottak megsegítésére. Most itt a polgármesteri hivatal köztisztviselői számára 

is adódik erre lehetőség.  Vissza nem térítendő juttatásként Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi 

juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlásához hozzájárulást biztosítana.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy a rendkívüli szociális segéllyel tudják segíteni a Hivatal 

dolgozóit. Aki bicskei lakos, azokra kiterjed a települési támogatásokról szóló rendelet. Ott 

azonban szigorú jövedelemhatárok vannak. Aki abba nem esik bele, azokon ilyen módon 

tudnak segíteni.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök elmondja, hogy akkor mód nyílik arra, hogy 

gyors segítséget tudjanak adni.  

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy a kontrollt a képviselő-testület gyakorolja, mert a 

költségvetési rendeletbe kerül az összeg meghatározásra. A részletszabályokat pedig a jegyző, 

az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy nem egy egész város közösségét kell megkérni 

arra, hogy adakozzon ilyen esetben, hanem lehetőség nyílik arra, hogy a költségvetésben erre 

egy tartalékot képezzenek és ebből a keretből tudnak segítséget nyújtani.  

 

Fritz Gábor jegyző pontosításként elmondja, hogy ez a rendelet a polgármesteri hivatal 

köztisztviselőire vonatkozik.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök elmondja, hogy szeretnének nagyban is egy ilyen 

alapot létrehozni. Természetesen támogatják ennek az alapnak a létrehozását a köztisztviselők 

részére. Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetről. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

23/2016. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztési 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 

szóló alábbi rendelet-tervezetet: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (……) önkormányzati rendelete 

 

a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatásairól 

 

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

évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1. § E rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)  

a) köztisztviselőire, 

b) főállású polgármesterére, 

c) főállású alpolgármesterére, 

d) ügykezelőire, 

e) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóira 

terjed ki. 

 

2. § Vissza nem térítendő juttatásként Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a) rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, 

b) temetési segélyt, 

c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlásához hozzájárulást 

biztosít. 

3. § Visszatérítendő juttatásként Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

illetményelőleget biztosít. 

 

4.§ A 2. és 3. §-ban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 

rendjét a jegyző az Egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg a költségvetési 

rendeletben meghatározott keret terhére. 

 

 

5.§ (1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 

szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 

szóló 32/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet. 

 

 

     Pálffy Károly     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                                       

 

5. Napirend 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kitterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelem 

benyújtásáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor elmondja, hogy az ASP rendszer azt jelenti, hogy nem helyben fogják futtatni a 

szoftvereket, ilyen az ONKADO, az iktató program stb., hanem központilag fog futni. Egy 

webböngészőn keresztül fogják ezeket elérni. Ennek az a célja, hogy azok a települések, akik 

korlátozott anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, ők is olyan szoftvereket tudjanak használni, 

ami lehetővé teszi a hatékony munkavégzést. Ne az határozza meg a munkavégzés minőségét, 

hogy kinek milyen szoftverre van pénze, milyen informatikai hátteret tud biztosítani. 

Kormányzati cél, hogy megvalósuljon az ASP rendszerhez való csatlakozás. Első körben a 

települések egy része önkéntes alapon csatlakozhatott. Az ott szerzett tapasztalatok alapján 

változtattak az ASP rendszeren. Második körben már kötelező lesz csatlakozni. Fokozatos 

lesz a csatlakozás. Bicske októberben fog csatlakozni, mégpedig az ONKADO rendszer 

leváltásával. Az adós program ezen a központi kormányzati hálózaton fog futni. A 

programhoz való csatlakozás igényel némi többletráfordítást. Ezért jelent meg a pályázati 

felhívás. Szeretnének pályázni. A pályázati felhívás azt írja, hogy a 10 ezer fő feletti 

lakosságszámú településeknek 9 millió forint az elérhető támogatási összeg. Ezt szeretnék 

megcélozni. Itt hétköznapi dolgokra is kell gondolni, az informatikus kolléga összeírta, hogy 

mire van szükség. Ezt az ASP rendszert kártyás azonosítás után lehet majd elérni. Kell venni 

majd kártyaolvasókat. Ezek a kártyaolvasók fogják már olvasni az új típusú személyi 

igazolványokat is. Hardvervásárlásra, oktatásra, ilyen jellegű dolgokra kell gondolni 

elsősorban ezzel a pályázattal kapcsolatban. Ezekre szeretnének pályázni, erről szól a 

határozati javaslat.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdése, hogy ez a 9 millió forint nyertes pályázat esetén fedezné-e 

a kért tárgyi eszközöket. 
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Fritz Gábor jegyző igennel válaszol. Elmondja, ha csak a fele összeget nyernék el, annak is 

örülni fognak.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. 

Amennyiben nincs, úgy kéri szavazzanak. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

24/2016. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási 

kérelem benyújtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztési 

Bizottsága elfogadásra javasolja a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra 

támogatási kérelem benyújtásáról szóló határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy Bicske Város 

Önkormányzata - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) 

Korm. rendeletben meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő 

csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, úgy határoz, hogy felhatalmazza Bicske város 

polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 

felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 

kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Bicske Város Önkormányzatának 

nevében és javára. 

 

 

6.Napirend 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. november és december 

hónapokban elvégzett munkálatokról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy azzal kezdték a bizottsági ülést, hogy mennyi jég 

van az utakon. Ez sok problémát jelent. A fenti időszakban viszont sem hó sem jég nem volt. 

Kérdezi a bizottság tagjait, hogy ha áttekintették az előterjesztést, akkor van-e kérdés, 

javaslat. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az jelezze.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

25/2016. (I. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. november és december 

hónapban elvégzett munkálatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2016. november és december hónapban 

elvégzett munkálatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

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

 

Határidő: 2017. január 25. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

7. Napirend 

Bejelentések 

 

Szabó Attila bizottsági tag elmondja, hogy meg szeretnék kérni a Gazdasági Szervezet 

igazgatóját, hogy a mellékutakat is legyenek szívesek kicsit takarítani. Ha ez nem megy, vagy 

nem megoldható, akkor legalább a kereszteződéseket. Szörnyű állapotok vannak mind a 

kertvárosban mind pedig más körzetekben is.  

Felesleges újra végigmenni a száraz utakon. Ha már mennek, akkor az olyanokat is takarítsák, 

ahol tükörjég van.  

Ezt a problémát jelzik majd a képviselő-testületi ülésen is.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági elnök megköszöni a munkát és a rendes, nyílt ülést 

17.28 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Komlós Kolos 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


