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

soros, nyílt üléséről 

 
 

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

Az ülés időpontja: 2017. február 21-én 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: 

Bálint Istvánné, alpolgármester 

Fritz Gábor, jegyző 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Nagy Attila, Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, nagy szeretettel 

alpolgármester asszonyt és jegyző urat, bizottságunk két jelenlévő tagját, megállapítom, hogy 

a bizottság határozatképes 3 fővel. Igazoltan távol Komlós Kolos és valószínű Ossamah doktor 

úr is, de ő nem jelzett.  

 

Bálint Istvánné: Akkor nincs igazoltan távol. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Nem tudjuk hol van. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Felkérem Csonka Istvánt jegyzőkönyv- hitelesítőnek, aki ezzel 

egyetért, valamint a napirendi pontokkal, kérem 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:  

 

31/2017. (II. 21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  
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Tárgy: 2017. február 21-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról és a 

napirend elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Csonka Istvánt megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek és elfogadja az alábbi napirendet: 

 

1. Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. január hónapban elvégzett 

munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Bejelentések 

 

 

1. Napirend  

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. január hónapban elvégzett 

munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Az előterjesztésünk, beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 

2017. január hónapban elvégzett munkálatokról. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel 

kapcsolatosan kérdés, javaslat?  

 

Csonka István: Ha nem is ezzel kapcsolatban, de volna. Nem pontosan ezzel a hónappal 

kapcsolatban, hanem a park és fagondozás kapcsán megsüllyedt területeknek a helyrehozása, 

nem tudom, hogy az ő feladatuk lesz?  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Az autók után?  

 

Csonka István: Igen, első sorban a járdák problémái, mert azok eléggé katasztrofálisan néznek 

ki. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A parkban mondod?  

 

Bálint Istvánné: A Kossuth téren? 

 

Csonka István: A Kossuth téren, ahol most az ágakat nyiszálják, illetve nyiszálták. Rájuk 

vonatkozik-e ez a feladat, vagy nem? Nem tudom, de az utcából már többen szóltak nekem, 

főleg az idősek, hogy nem tudnak keresztülmenni. Mondom mi az oka? Persze a gép elállja az 

utat, meg kell kerülni. Hát nem ez a probléma, hanem maga ez a térkő ez totálisan 

kigödrösödött.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Ahogy rámentek a gépek? 

 

Csonka István: Meg amikor letámasztotta gondolom ezeket a csápokat. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Annak nyoma van. Mivel, hogy jelen van a vezető. 

 

Nagy Attila: Mikori jelzés? 
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Csonka István: Ezt a napokban mondták. Most. 

 

Nagy Attila: Tegnap előtt jártam be, a meglévőkön kívül, amik már eddig is megvoltak, mást 

nem tapasztaltam. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem így van, ahogy mondod, de tegnapelőtt 

bejártam az egészet és csak azok voltak, amik eddig is voltak. 

 

Csonka István: Az utcában ezek a nyugdíjasok megállítanak, ők jelzik ezt, hogy nem tudnak 

keresztül menni. Én sem tudom, hogy keresztül lehet-e menni, nem néztem meg, mert az autók 

pont ott dolgoztak, eszembe sem jutott. Lehet, hogy voltak ilyen bátrak, nem tudom. 

Nyugdíjasok. 

 

Nagy Attila: Megnéztem, pont azért, nehogy azért, hogy szükséges legyen az egyeztetés a 

kivitelezővel. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Olyan türelmesen vár alpolgármester asszony, akkor a szót megadjuk. 

 

Bálint Istvánné: Azt szeretném megkérdezni, hogy a parkot azt helyre állítják? Amit 

összetúrtak? 

 

Nagy Attila: A parkot nagyjából helyre fogják állítani. 

 

Bálint Istvánné: Korábban szó volt róla, hogy egy kicsit rendbe lenne téve az a történet, hogy 

felszántás és utána fűmagozás azt nem lenne egyszerűbb most megcsinálni? Vagy mostanság?  

 

Nagy Attila: Hogyha ez egy eldöntött opció, akkor egyszerűbb lenne.  

 

Bálint Istvánné: Ha már most úgyis meg van lazítva a talaj, akkor ott lehet, hogy egy kicsit 

gatyába lehetne rázni a Kossuth teret. Ilyen szempontból, elnézést. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Ha fű vetést, vagy, hogy mondjam, újra feltörjük, akkor újra már nem 

lehet rámenni egy darabig az biztos. Ha fel lesz szántva.  

 

Nagy Attila: Egyébként a feltöltés híve vagyok, nem a felszántásé. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Lehet, hogy jobb lenne. Egy réteget rátenni és úgy bevetni. Akkor 

egy szántás lesz.  

 

Bálint Istvánné: Már félig fel van szántva, gondolta folytassuk.  

 

Nagy Attila: Ez megbeszélés kérdése. 

 

Bálint Istvánné: Jó. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A javaslatokat befogadtuk, akkor talán a javaslat az, hogy a föld, ami 

mellett döntenénk, ha dönthetnénk, beleszólhatnánk. Tulajdonképpen ez pénzkérdés. Akkor ez 

a BGSZ? 

 

Bálint Istvánné: Az ő dolga. A park rendben tartása nem ennek a problémának az elhárítása, de 

ezt majd megbeszéljük a bizottsági ülésen kívül. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: Tulajdonképpen a bizottsági ülésünk nem erre vonatkozik. De 

köszönjük szépen akkor, a jelzést én már eggyel megtoldanám, Aradi utcai jelzés is, hasonló 

ügy, tehát gallyazás az Aradi utca 48. szám alatt, ha jól emlékszem, onnan jött a jelzés, ott pedig 

szintén a gallyazás következtében az út közepén van a közműcsatorna azt hiszem és most az 

esőzések és esetleg ezek a gépjárművek, amelyek gallyaztak, hogy mondjam, megsüllyedt az 

út közepe és ott egy kissé veszélyesnek tűnik most egyéb személygépkocsival közlekedők az 

utcabeliek számára. Van egy ilyen jelzés, amit mindjárt tolmácsolunk is. És bocsánat, kérdezem 

a bizottság tagjait, hogy az előterjesztést el tudjuk-e fogadni? Tudjuk-e támogatni?  

 

 

 

 

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:  

 

32/2017. (II. 21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. január hónapban elvégzett 

munkálatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. január hónapban elvégzett munkálatokról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

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

 

Határidő: 2017. február 21. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

    

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Nyílt ülést bezárjuk, megköszönve mindenkinek a közreműködést és 

a zárttal folytatjuk 17.09 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Csonka István 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


