
1 

 

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. április 25-én 1400 órakor 

 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 
 

Az ülésen távollévő tag:  

Dr. Bourgla Ossamah tag 

Szabó Attila tag 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Bálint Istvánné, alpolgármester 

Fritz Gábor, jegyző 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Czirkelbach Istvánné, titkársági ügyintéző 

Pötördi Bianka ügyintéző 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. igazgatója 

Dr. Balázs Sándor r. alezredes Bicske Városi Rendőrkapitányság vezetője 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, vendégeinket, 

doktor urat, kapitány urat és a bizottság tagjait. Három fővel határozatképesek vagyunk. A mai 

napirendi pontjainkhoz két új anyagot kaptunk, tehát az előterjesztéseink, itt a sorrend 

gondolom a végén csatlakoznak akkor hozzá, nem kérte senki a módosítást, úgyhogy akkor ha 

ezzel a bizottság egyetért, akkor kérem szépen a napirendet szavazzuk meg.  

 

 

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:  
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72/2017. (IV. 25.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A 2017. április 25-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

2017. április 25-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2016 évi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” c. pályázat 

benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. március hónapban elvégzett 

munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

alapján kiírt pályázatokról  

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Bejelentések 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Illetve én kijelölöm Komlós Kolost a jegyzőkönyv- hitelesítésére, 

aki ezzel egyetért, az kérem szépen jelezze. Három igennel akkor ezt támogattuk.  

 

 

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: 

 

73/2017. (IV. 25.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2017. április 25-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv- hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Komlós Kolost megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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1. Napirend 

A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2016. évi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Térjünk rá a nyílt ülés első napirendi pontjára. Itt a bicskei 

rendőrkapitányság vezetőjének 2016. évi beszámolója, amit köszönettel megkaptunk és 

feltöltve a honlapon olvashattunk és láthattunk. Kérdezem a vendégünket, hogy kíván-e ehhez 

kiegészítést, hozzászólást tenni. 

 

Dr. Balázs Sándor: Köszönöm szépen nem, csak szeretném megköszönni Bicske Város 

Önkormányzatának a 2016-os évben is, meg korábban is a nyújtott segítséget a munkánkhoz. 

Köszönöm szépen.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Gondolom volt mihez, köszönöm szépen mi is a tevékenységüket. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat. 

Egyéb kérdeznivaló, amit most esetleg kihasználhatjuk, hogy kapitány úr körünkben van. 

Feltehetjük a kérdést. Nagyon színvonalas beszámolót kaptunk, úgyhogy köszönjük szépen, de 

ezt kapitány úrtól már megszoktuk. De mondhatnám azt, hogy a szintén jelenlévő doktor úrtól, 

főorvos úrtól is ugyan ezt, szinte minden alkalommal hasonló anyagot kapunk, úgyhogy 

köszönjük szépen. Amennyiben nincs, akkor jelezzük, ha támogatni tudjuk a beszámolót. És 

akkor kapitány úr nagyon köszönjük.  

 

 

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:  

 

74/2017. (IV. 25.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2016. évi beszámolójáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2016. évi beszámolójáról szóló 

határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Rendőrkapitányság 2016. évi 

tevékenységéről a melléklet szerinti beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

Dr. Balázs Sándor: Köszönöm és is. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Gratulálunk a munkájához és kívánjuk, hogy a továbbiakban is 

ilyen színvonalasan működjenek minden tevékenységükben is. Hallottuk hírét a dunaújvárosi 

rendezvénynek, hogy ott is jól sikerült, úgyhogy további szép munkát kívánunk.  

 

Dr. Balázs Sándor: Köszönjük szépen, további jó munkát kívánok a bizottságnak. 
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Komlós Kolos: Köszönjük szépen.  

 

 

2. Napirend 

„Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” c. pályázat 

benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

14 óra 05 perckor Dr. Balázs Sándor elment.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A kettes pontunk az önkormányzatok a települések 

közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés. Itt kérem 

szépen jegyző urat, hogy egy-két gondolattal ezt egészítse ki. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat. 

Ami fontos dolog az önkormányzatunk szempontjából, hogy a pályázat megvalósítása önerőt 

nem igényel, illetve a pályázat nyertesei nem közvetlen pénzbeli támogatást kapnak, hanem 

közlekedésbiztonság fokozó eszközöket, pl. láthatósági mellényt, kresz pálya elemeket, 

kerékpárokat, rollereket stb. Ehhez a pályázathoz való induláshoz szeretnénk kérni a testület, 

illetve előtte a bizottság támogatását. Köszönöm.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy átnézték, 

van-e esetleg vélemény, javaslat. Én is azt gondolom, minden ilyen lehetőséget ki kell 

használnunk és amivel bármilyen támogatást szerzünk az önkormányzat, illetve a település 

munkájához, illetve a tevékenységéhez azt meg kell célozzuk. Akkor kérdezem a bizottságot, 

hogy tudja-e támogatni a pályázat benyújtását. Három igennel támogattuk. 

 

 

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:  

 

75/2017. (IV. 25.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című 

pályázat benyújtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja az önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért 

című pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti 

Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében meghirdetett, az „Önkormányzatok a 

települések közlekedésbiztonságának növeléséért” című pályázatot benyújtja, nyertes pályázat 
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esetén felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges valamennyi jognyilatkozat 

megtételére. 

 

 

3. Napirend 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. március hónapban elvégzett 

munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A hármas napirendi pontunk, a beszámoló a Bicskei Gazdasági 

Szervezet által 2017. március hónapban elvégzett munkálatokról. Itt a mellékelt anyagban 

gondolom a bizottság tagjai áttekintették, én azt gondolom van némi változás. Egy kicsit 

átrendezték a beszámolót a BGSZ munkatársai. Talán nem annyira hosszú és egy kicsit jobban, 

szellősebben áttekinthetőbbé tették. Ezt köszönjük nekik és azt gondolom, hogy most itt, 

amikor elindult a fűnövekedés örömmel látjuk azt, hogy dolgoznak, úgyhogy van látványos 

eredménye a munkájuknak és azt is örömmel tapasztalom magam is a városban, hogy nem csak 

a központban, hanem a város széleken is láthatók a munkásaik. Tehát ezt külön köszönjük, hogy 

nem csak a központra, hanem az egész város területére kiterjed a figyelmük. Megfejtettem a 

kék szemetes zacskók titkát is, úgyhogy tulajdonképpen bevallom őszintén én elmondom, hogy 

tudható legyen, hogy mi is volt ez. Nagyon sok városi nyilvános gyűjtő, hulladékgyűjtő mellett 

ugye, vagy az ember a közelében látott egy kék vagy fekete ilyen hulladékgyűjtő zsákot és én 

bevallom őszintén azzal a gyanúval éltem, hogy úristen valaki megint erre használja a 

közterületi gyűjtőket, hogy a saját hulladékát ide elhelyezi és megfejtettük a BGSZ vezetőjével, 

tehát nem. Ezek az utcát takarító dolgozók helyezik el ezeket a zacskókat, merthogy én is csak 

néztem, hogy hétfőn csak egy volt, kedden már kettő, szerdán már három. Mondtam, hogy hát 

ez így nem biztos, hogy szerencsés, de így aztán megfejtettük, úgyhogy ennek megvan az útja 

és módja. Szervezetten van, az utcát takarítók a hulladékgyűjtő munkatársak a BGSZ dolgozói 

azok, akik ezeket ezeken a hulladékgyűjtő helyeken ezt elhelyezik és onnan ugye bizonyos idő 

után ezt elszállítják. Ez is egy jó dolog, tehát akkor már tudjuk, hogy mit takar és azt gondolom, 

hogy ennek örülünk, mert az utcáink akkor kevésbé szemetesek. Várjuk az új hulladékgyűjtők 

kihelyezését úgyhogy ezt reméljük, hogy hamarosan láthatja mindenki. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatosan vélemény, javaslat. Parancsolj. 

 

Csonka István: Vélemény, illetve annyi, hogy a biciklivel történő, ezzel a biciklis 

szemétgyűjtővel történő közlekedés egyrészt nagyon látványos -azt mondják az emberek is -, 

hogy végre történik valami olyan megmozdulás, amit kézzel foghatóan lehet tapasztalni, igen 

és kevesebb a szemét a városban tehát ezt mondják.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Igen. 

 

Csonka István: Nem fújja a szél, szebbek a kis kiültetések. Van változás. 

 

Komlós Kolos: Tök jó az a járgány. 

 

Csonka István: Igen. Praktikus dolog. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Igen, ezt mi is örömmel tapasztaltuk. Bevallom őszintén, sajnos 

vannak olyan családok, akik ugye a közterületi hulladékgyűjtőkbe helyezik el a saját 

kommunális hulladékukat, de talán azzal is, hogy ilyen gyűjtőpontok ugye vannak a városban 

vagy legalábbis amit szétszórnak, a hétvégén a kutyák és a turkálók bocsánat, hogy így 
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mondom, megteszik ez irányban a tevékenységüket, de ez mire indul az élet a városban, 

tulajdonképpen megtörténik, összegyűjtik. Azt is örömmel tapasztaljuk, hogy van hétvégi 

ügyelet a BGSZ-nél, tehát ezt jelzem a BGSZ vezetője kérdésemre jelezte, hogy már hétvégén 

is, tehát van egy olyan ember, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozik és nem kell egész hétfő 

reggelig várni, mondjuk hogyha szombaton szétdúlták ezeket a hulladékgyűjtőket és nem viszi 

a szél és nem viszik a kutyák és stb. nyilván mindenféle tekintetben ez pozitív. Köszönöm 

szépen. Van-e esetleg még javaslat, kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérdezem, hogy a 

3-as számú napirendi pontunkat az elvégzett munkálatokról szóló előterjesztést tudja-e 

támogatni a bizottság? Akkor három igennel támogattuk.  

 

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:  

 

76/2017. (IV. 25.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

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

munkálatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

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

beszámolót elfogadja. 

 

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

 

Határidő: 2017. április 25. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

4. Napirend 

A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Akkor a felvett napirendi pontok közül egy kis segítséget kérek. 

 

Fritz Gábor: A védőnői körzetek. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérem jegyző urat, hogy ezzel kapcsolatosan tájékoztassa a 

bizottságot.  

 

Fritz Gábor: Köszönöm. Bodmér Község Önkormányzata jelezte korábban, hogy szeretne 

csatlakozni a bodméri védőnői körzet a Bicske Város Önkormányzata által működtetett 

Kapcsolat Központ védőnői körzeteihez. Ugye ehhez az kell, hogy a védőnői körzetekről szóló 

rendeletünket, illetve pontosabban annak mellékletét módosítsuk. A rendelet módosítása előtt 
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azonban ki kell kérni az ÁNTSZ és ki kell kérni a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek a 

véleményét. A vélemények megérkeztek, egyik sem emelt kifogást a rendelet módosításunk 

ellen. Tehát elfogadásra javasolják azt a rendelet- tervezetet, ami az előterjesztés mellékletéhez 

lett csatolva.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az 

előterjesztéssel kapcsolatosan vélemény, javaslat? Az elhangzottak alapján, aki az előterjesztés 

mellékletében foglaltakat, ha jól értem módosításra kerül az 1. § és 2. § szerint, aki ezt 

támogatni tudja, kérem szépen, hogy jelezze. Három igennel a bizottság támogatta az 

előterjesztést. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

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

hozta:  

 

77/2017. (IV. 25.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló alábbi rendelet-tervezetet: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                            ____/2017. (_____)  

önkormányzati rendelete 

 

a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi 

CXXIII. törvény 6.§-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 

feladatkörében, a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 

és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

 

 

2. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
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veszti. 

 

 

 

                         Pálffy Károly  Fritz Gábor 

polgármester jegyző 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2017.  _____ 

 

                                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                                       jegyző 

 

 

1. melléklet a ___/2017. (….) önkormányzati rendelethez 

 

Védőnői körzetek területi beosztása, kijelölése utcajegyzék szerint 

 

I.körzet (001329915) 

 

Utca nevek: 

Apponyi Albert (33-;20-) 

Bányász (13-;16-) 

Barki u. 

Béke u. 

Deák Ferenc u. 

Endresz György (37-;32-) 

Erkel Ferenc u. 

Kisfaludy u. 

Klapka György (19-;18-) 

Kodály Zoltán u. 

Kölcsey Ferenc u. 

Madách Imre u. 

Móricz Zs. u. 

Magyar Sándor (31-;46-) 

Május 1. u. (5-;20-) 

Rozgonyi u. 

Szent Imre u. 

Tatai u. 

Thököly u. 

Vajda János u. 

Téglagyár u. 

Török Bálint (13-;12-) 
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Zrínyi Miklós 

 

Csatolt község: 

Bodmér teljes közigazgatási területe 

 

Külterületek: 

Baboshegy 

Galagonyás dülő 

Autópálya mérnökség 

 

II.körzet (001329916) 

Utca nevek: 

Arany J. u. 

Bihari u. 

Bogya K. u. 

Csákvári u. 

Csokonai Vitéz Mihály u. 

Dankó P. u. 

Dobó u. 

Florianna tér 

Gárdonyi Géza u. 

Hősök tere 

Jakab u. 

Jókai u. 

Jegenyefa u. 

Kinizsi u. 

Losonczi u. 

Petőfi S. u. 

Petőfi S. tér 

Prohászka O. u. 

Rigó u. 

Szent István u. 

Szondi u. 

Szondi köz 

Tompa Mihály u. 

Törökverő u. 

Váradi Dániel u. 

Vörösmarty M. u.  

 

III.körzet (001329917) 

Utca nevek 

Akácfa u. 

Aradi Vértanuk 

Árpád u. 

Barsi u. 

Diófa u. 

Hunyadi u. 

Kerecsendi Kiss Márton 

Kézai Simon 

Kőrisfa 
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Nefelejcs u. 

Rákóczi Ferenc u. 

Széchenyi u. 

Táncsics Mihály u. 

Tölgyfa u. 

Űrhajós u. 

Vasvári Pál u. 

Külterületek: 

Óbarok 

Nagyegyháza 

 

IV.körzet (0013299918) 

Utca nevek 

Apponyi Albert (1-31 ; 2-18) 

Bajcsy Zs. u. 

Bányász (1-11; 2-14) 

Batthyány u. 

Bocskai 

Bocskai köz 

Búzavirág 

Csabdi út 

Csók u. 

Endresz György (1-35; 2-30) 

Erdőalja u. 

Fáy u. 

Forgách Antal u. 

Hársfa u. 

Klapka György (1-17; 2-16) 

Kossuth u. 

Kőrösi Csoma Sándor 

Munkácsy Mihály 

Magyar Sándor (1-29; 2-44) 

Május 1. u. (1-3, 2-18) 

Nagy Károly u. 

Névtelen u. 

Ravasz László u. 

Rózsa u. 

Török Bálint (1-11, 2-10) 

Varga József 

Váci Mihály 

Vereczkei 

Virág köz 

 

Külterületek: 

Csabdi 

Vasztélypuszta 
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Tükröspuszta 

Méhestanya 

 

 

V. sz. körzet (001004167) 

 

Utca nevek 

Ady Endre u. 

Bartók Béla u. 

Bem József u. 

Bethlen Gábor u. 

Botond tér 

Dózsa György u. 

József Attila u. 

Kanizsai u. 

Kossuth tér 

Lehel köz 

Szarka János tér 

Szent László u. 

Tószeg u. 

 

Külterületek: 

Alcsútdoboz 

Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola  

8087 Alcsútdoboz Szabadság u. 105. 

 

 

                                                          „2 melléklet a  ____2017 (.…..) önkormányzati 

rendelethez” 

 

 

I. sz. iskola védőnői körzet (001004222)  

 

Iskola neve Címe 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Prohászka úti épület 

2060 Bicske, Prohászka 3. 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Szent István úti épület 

2060 Bicske, Szent István 42. 
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Hársfadombi Általános Iskola 2065 Mány Szent István u. 4/B 

 

 

II. sz. iskola védőnői körzet (001004169)  

 

Iskola neve Címe 

Szent Margit Ált. Isk. Szent László 

Tagiskolája  

2060 Bicske, Hősök tere 6. 

Bicskei József Attila Általános Iskola és 

Speciális Szakiskola 

2060 Bicske, Hősök tere 5/b. 

 Petőfi Sándor Általános Iskola 2064 Csabdi, Szabadság 35. 

 

Székesfehérvári Szakképzési Centrum Fejér 

Megyei Vajda János Gimnáziuma és 

Szakgimnáziuma 2060 Bicske, Kossuth tér 3. 

Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon 

és Általános Iskola 

2060 Bicske, Kossuth u. 42. 

 

 

5. Napirend 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 

kiírt pályázatokról  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A mai nyílt ülés utolsó előterjesztése Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján kiírt pályázatokról szóló 

előterjesztés. Kérem jegyző urat, hogy akkor ebben is legyen a segítségünkre.  

 

Fritz Gábor: Köszönöm. Dióhéjban annyit, hogy az utak felújítására nyílik ennek a 

pályázatnak a keretében lehetőség. Polgármester úrral egyeztetve az előterjesztésben szereplő 

utcákat határoztuk meg felújítandóként. És ez egyfajta prioritási sorrend is. Amit tudni kell, 

hogy a pályázat valószínű nem fog lehetőséget biztosítani mind a 6 javasolt utca felújítására, 

ettől függetlenül kérjük, hogy a határozati javaslatot támogassák. Köszönöm. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönjük szépen. Mivelhogy ugye kiosztós előterjesztés van 

előttünk, úgy gondolom, hogy a bizottság tagjai tekintsék át és ugye itt a határozati javaslat 

szerint 5 pontba foglalva, tehát hogy mindannyian lássuk, de én azt gondolom, hogy a 

megfogalmazott, talán nem baj ha elhangzik a prioritás, amit jegyző úr is itt jelzett. Az első a 

Thököly utca, ez egy földes, nem aszfaltos útról van szó, Madách utca, Virág köz, Tószeg utca, 

Losonczi utca, és Bethlen Gábor utca a sorrend. Úgy látom, hogy az első felében a sorrendben 

a földes utcák sorakoznak. A Thököly mind a két része. A malommal szemközti utca. A 

bicskeieknek falusi nyelven mondanám, a malommal szemközti zsákutca, ugye a vasútig, a 

másik fele pedig amit a malom ketté vág, az pedig a Tatai út felé eső része, az a két fél utca. Az 

összeghatár valószínű, hogy egy-két utcát tesz lehetővé. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

ezzel kapcsolatosan javaslat, vélemény?  

 

Csonka István: Kérdés. Annyi, hogyha az összeg annyit tesz lehetővé, ahány utcát, akkor a 

többi utca megvalósul, vagy nem valósul meg? Csak kérdésképpen.  
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Iványi Ferenc Tivadarné: Pályázati forrásból nem.  

 

Csonka István: Pályázatiból nem, de az önkormányzat akkor ezt végrehajtja?  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Nem függ össze a határozati javaslat ezzel a kérdéssel, de szerintem 

a prioritás szerint amire elegendő lesz, szerintem csak az fog megvalósulni. Parancsolj jegyző 

úr.  

 

Fritz Gábor: Itt a prioritási sorrend az alapján került megállapításra, hogy valamire be kell 

szerezni ugye az engedélyt, valamelyik utcára van. A pályázati kiírás szeptember 15-ig engedi 

az engedélyek beszerzését. Ha valamilyen oknál fogva ez nem sikerül, akkor ugrunk a 

következő utcára, ezt így kell értelmezni, ilyen formában. Köszönöm. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Ezek szerint akkor kérdezek én is jegyző úr, hogyha a felsorolt 

utcákra nincs még semmilyen tervezet, terv, dokumentációnk? 

 

Fábián Róbert: Van. 2006-os tervek vannak, annak a korszerűségét felül kell vizsgáltatni, újra 

kell engedélyeztetni. Ugye újra kell számolni az utcáknak a költségeit. Lehet az benne, csak 

egy egyszerű példát mondok, 60 millió forintos a pályázati keretünk, 40-nel indul az első utca, 

a második utca 30-ba kerül, akkor egyértelmű, hogy az nem fér bele, tehát bevesszük hozzá az 

utolsó kettőt, ami mondjuk 6 + 14 millió forint, hogy a 60 milliót ki tudjuk a legmagasabb 

szinten a legtöbb utcánál használni. De ugye azt kellene, azért is kértük, hogy legyen meg a 

prioritási sorrend, hogy mi az, melyik utcákkal foglalkozzunk. Itt azért utcánként is 800.000-1 

millió forint a tervezés.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm. Akkor a választ megkaptuk. Alpolgármester asszony.  

 

Bálint Istvánné: Köszönöm. Ott az utolsó három a hatból, amit az előterjesztésben felsoroltak 

és a Robi az előbb elmondott, ott ugye ezek már meglévő aszfaltos utak. Azért vannak ezek 

feltüntetve, mert, ha csak ott egy ilyen kopó réteggel lehet ellátni vagy kell ellátni, akkor nyilván 

ha az egyik kerül 40-be, a másik meg kerülne 10-be, akkor az 50 így jön ki. Kapunk egy új 

utcát, hogyha lehetőség van rá vagy lesz egy új aszfaltosunk és ha abból az jön még ki, hogy 

mondjuk a Losonczit vagy a Tószeget újra aszfaltozzuk, akkor így kompenzálja. Az utolsó 

háromban ott már van meglévő út alap, aszfaltos út meg egyebek és innentől kezdve nem olyan 

komoly beruházást igényel mondjuk, mint az első három. Azért ilyen megfontolásból lett 

összerakva ez.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdés az az, hogy akkor ezek szerint módosulhat a sorrend is. A 

keret szerint. Tehát, hogy mi fér bele. Akkor ez talán, ha így megfelel. És akkor kérdezem a 

bizottságot, hogy van-e egyéb kérdés, javaslat? Akkor köszönjük szépen, aki támogatni tudja a 

határozati javaslatot az jelezze. Három igennel támogattuk.  

 

 

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:  
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78/2017. (IV. 25.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

alapján kiírt pályázaton való részvétel 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 

törvény alapján kiírt pályázaton való részvételről szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatásra, szóló pályázaton részt kíván venni. 

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén: a c) 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat benyújtásáról intézkedjen. 

 

3. a pályázati alcél megvalósításához a 2017. évi költségvetés tartalék kerete terhére 

maximum 50% önerőt, maximum 30 millió Forint összegben biztosít. 

 

4. a pályázati alcél megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges kötelezettségvállalások aláírására. 

 

5. a pályázat keretében az alábbi utakat kívánja felújítani prioritási sorrendben: 

1. Thököly utca 

2. Madách utca 

3. Virág köz 

4. Tószeg utca 

5. Losonczi utca 

6. Bethlen utca 

 

 

6. Napirend 

Bejelentések 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A bejelentések következnek. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

bejelenteni valójuk van-e, azt tegyék meg. Köszönjük szépen, akkor megköszönve a nyílt 

ülésen résztvevőknek a jelenlétet, megköszönjük, hogy részt vettek és akkor aki a zárt ülésre 

nem jogosult akkor ily módon, kérjük szépen, hogy távozzon - ha van ilyen - hamarosan 

folytatjuk a zárt üléssel 14 óra 20 perckor bezárom. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 
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Iványi Ferenc Tivadarné  Komlós Kolos 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


