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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. szeptember 25-én 1600 órakor 

 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 
Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Dr. Bourgla Ossamah tag 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila tag 

 
 

Az ülésen távollévő tag:  

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Bálint Istvánné, alpolgármester 

Fritz Gábor, jegyző 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Czirkelbach Istvánné, ügyintéző 

Pató Ferenc Kertvárosi Polgárőrség vezetője 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Szabó Attilát. Kéri, hogy aki a napirenddel és 

a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, az szavazzon. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

128/2017. (IX. 25.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2017. szeptember 25-i rendes nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról és napirendjének elfogadásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Szabó Attilát, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagját jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

 

1.) A Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel történő együttműködési megállapodás 

megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Névhasználat engedélyezéséről 

            Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. június, július és augusztus 

hónapokban elvégzett munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Bicske város közterületeinek felülvizsgálatáról a központi címregiszterhez 

kapcsolódóan és az egyes közterületek elnevezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bicske, Kossuth tér (1582 hrsz) telekhatár-rendezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Bejelentések 

 

 

1. Napirend 

A Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel történő együttműködési megállapodás megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: szeretettel üdvözli a Polgárőrség részéről Pató Ferencet, kérdezi, hogy 

van-e kiegészíteni valója. Megkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Hasonló tartalommal kérik megújítani a szerződést, mint 

az eredeti volt.  

 

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

 

Dr. Bourgla Ossamah: kérdezi, hogy nem lehetne-e ezt folyamatossá tenni?  

 

Pató Ferenc: Ez 2015. december 31-ig szólt.  

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy az előző bizottsági ülésen is felmerült, hogy két évre vonatkozzon 

a megállapodás és javasolták, hogy 2019. december 31-ig szóljon.  
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Iványi Ferenc Tivadarné: Az előző bizottság javaslatához csatlakoznak, kérdezi a tagokat, hogy 

ezt meg tudják-e szavazni. 2 esztendőre javasolják megkötni a szerződést. Kéri szavazzanak.  

 

  

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

129/2017. (IX. 21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel együttműködési megállapodás megkötéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel együttműködési megállapodás 

megkötéséről szóló határozati javaslatot, az alábbi kiegészítéssel, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozati 

javaslat melléklete szerinti 2019. december 31-ig szóló határozott idejű együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

16 óra 18 perckor Pató Ferenc elment. 

 

 

2. Napirend:  

Névhasználat engedélyezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: jelzi, hogy ahogy nézte az anyagban, az alapító tagok közül a többség 

bicskei fiatal. 

 

Bálint Istvánné: véleménye, hogy zömében bicskei fiatalokról van szó. Remélhetőleg Bicske 

hírnevét fogják a jövőben öregbíteni, így javasolja adják meg az esélyt arra, hogy szabályosan 

tehessék ezt. Javasolja, hogy támogassák ezt a határozati javaslatot.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszöni, kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, javaslat, ha 

nincs, kéri szavazzanak. Aki hozzájárul a névhasználathoz, az jelezze. Öt igennel támogatott.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

130/2017. (IX. 21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Névhasználat engedélyezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a névhasználat engedélyezéséről szóló határozati javaslatot, az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Fiatalok Bicskéért 

Egyesület elnevezésében használja a „Bicskéért” kifejezést. 

 

 

3. Napirend:  

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy Molnár Enikő 

elmondja részletesen, hogy mi az, ami bekerült a módosításba.  

 

Molnár Enikő: ismerteti, hogy szerepelnek a módosításba az állami támogatások, többnyire a 

bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlékok, bölcsődében foglalkoztatottak bölcsődei pótléka, 

megemlíti a könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, a közfoglalkoztatottak támogatását, és az 

ASP központhoz való csatlakozás támogatását, és a rendkívüli támogatást a Bicskei 

Önkormányzati Tűzoltóság részére, a Fenntartható Turizmus Fejlesztésre kapott összeget, 

valamint a Bölcsőde felújításra kapott összeget, illetve a Helyi Foglalkoztatási Együttműködés 

támogatás összege lett átvezetve, mely megemeli a költségvetés előirányzatát. Elmondja, hogy 

természetesen a képviselő-testületi döntések is átvezetésre kerültek a költségvetésben. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszöni. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, javaslat, ha 

nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

131/2017. (IX. 21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztési 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017. (…...)önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2017. évi költségvetésének  

1. kiadási főösszegét  2 967 990 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  2 967 990 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

1. Költségvetési bevételek összege:   2 186 224 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   2 954 547 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:          768 323 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege      781 766 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                   13 443 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                    781 766 ezer forint 

7. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-31. számú melléklete határozza meg.” 

 

2. § (1) A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 371 165   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 371 165 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
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költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 393 775   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 393 775 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 117 242   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 117 242   ezer forintban 

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 80 235   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 80 235   ezer forintban 

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 182 851   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 182 851   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 63 323   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 63 323   ezer forintban 

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 30 757   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 30 757   ezer forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 

2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 345 133   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 345 133   ezer forintban 

állapítja meg. 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi 

költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 188 223   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 188 223   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 195 286   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 195 286   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet 1 – 31. melléklete helyébe e rendelet 1 – 31. melléklete lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

4. Napirend:  

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztésben a kolléganő 

részletesen felsorolta a teljesítéseket. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszöni, hogy a pályázatok részletesen felsorolásra kerültek az 

előterjesztésben. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, javaslat, ha nincs, kéri 

szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

132/2017. (IX. 21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztési 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. 

félévi teljesítéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Bicske Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének első félévi teljesítéséről készült beszámolóban foglaltakat – a mellékleteivel 

együtt – tudomásul veszi. 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

5. Napirend:  

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. június, július és augusztus 

hónapokban elvégzett munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e 

javaslat, vélemény az anyaggal kapcsolatban. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: elmondja, hogy a Szondi utcának a vége, ami a vasúti pálya mellett van, 

az nyáron nagyon elhanyagolt állapotban van. Van-e kapacitás, illetve ez a város feladata-e.  

 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy ez már ki lett adva a Bicskei Gazdasági Szervezetnek. 

  

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, javaslat, ha nincs, kéri 

szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

133/2017. (IX. 25.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. június, július és augusztus 

hónapban elvégzett munkálatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. június, július és augusztusban elvégzett 

munkálatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

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

 

Határidő: 2017. szeptember 25. 
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Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

6. Napirend:  

Bicske város közterületeinek felülvizsgálatáról a központi címregiszterhez kapcsolódóan 

és az egyes közterületek elnevezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszöni. Jelzi, hogy nekik is volt már ebből problémájuk a KIR 

rendszerben. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e egyéb gondolat vagy elképzelés. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: kérdezi, hogy ez nem fog gondot okozni az ott lakóknak, hogy 

változtatni kell a lakcímkártyát? 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy a lakcímkártyát kicserélik az okmányirodában és ez költséggel 

nem jár. Ez kötelezettsége is jogszabály alapján annak, akinek változik a lakcíme. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: azt gondolja, hogy ez a tagozódás segít a tájékozódásban, mint, hogy 

hátrányos lenne.  

 

Csonka István: kérdezi, hogy hogyan vesszük rá az embereket, hogy tegyék meg a lakcímkártya 

bejelentést. Javasolja erre felhívni a figyelmet a Bicskei Újságban is, hogy kérjük, tegyék meg. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: javasolja, hogy ez jelenjen meg az újságban, hogy az érintettek tegyék 

meg a lakcímváltozás bejelentést. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, javaslat, 

ha nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

134/2017. (IX. 25.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske város közterületeinek felülvizsgálatáról a központi címregiszterhez 

kapcsolódóan és az egyes közterületek elnevezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a Bicske város közterületeinek felülvizsgálatáról a központi címregiszterhez kapcsolódóan és 

az egyes közterületek elnevezéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadásra 



 

10 

javasolja és kéri, hogy a Bicskei Újságban és a város honlapján is jelenjen meg a döntésről 

szóló tájékoztatás.:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Az alábbi címelemek elnevezését a következők szerint változtatja meg, egészíti ki: 

 

a) a „2060 Bicske, Autópálya főmérnökség” címelem elnevezését „2060 Bicske, Autópálya 

határsor”-ra, 

 

b) a „2060 Bicske, Bitangvölgy” címelem elnevezését „2060 Bicske, Bitangvölgy völgy” -re, 

 

c) a „2060 Bicske, Előhegy” (Bicske külterület 7501/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060 

Bicske, Előhegy dűlő”-re, 

 

d) a „2060 Bicske, Felső Baboshegy” (Bicske külterület 6608/2 hrsz.) címelem elnevezését 

„2060 Bicske, Felső Baboshegy dűlő”-re, 

 

e) a „2060 Bicske, Hegyikastély” (Bicske külterület 8314/1 hrsz.) címelem elnevezését „2060 

Bicske, Hegyikastély-dűlő”-re, 

 

f) a „2060 Bicske, Kis- Baboshegy” (Bicske külterület 6643/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060 

Bicske, Kis-Baboshegy dűlő”-re, 

 

g) a „2060 Bicske, Középhegy” (Bicske külterület 7144/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060 

Bicske, Középhegy dűlő”-re, 

 

h) a „2060 Bicske, Máléhegy” (Bicske külterület 5301/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060 

Bicske, Máléhegy dűlő”-re, 

 

i) a „2060 Bicske, Nagy-Baboshegy” (Bicske külterület 6683/2 hrsz.) címelem elnevezését 

„2060 Bicske, Nagy-Baboshegy dűlő”-re, 

 

j) a „2060 Bicske, Őrházak” címelem elnevezését „2060 Bicske, Őrházak tanya”-ra. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésre került közterületeken a lehető 

legrövidebb időn belül gondoskodjon az utcanévtáblák kihelyezéséről. 

 

 

7. Napirend:  

Bicske, Kossuth tér (1582 hrsz) telekhatár-rendezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, javaslat, ha nincs, kéri 

szavazzanak. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

135/2017. (IX. 25.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske, Kossuth tér (1582 hrsz) telekhatár-rendezéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske, Kossuth tér (1582 hrsz) telekhatár-rendezéséről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1) annak figyelembe vételével, hogy az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

rendeltetésszerű használatát a változás nem korlátozza, a tulajdonában lévő bicskei 1582 

hrsz (Kossuth tér, forgalomképtelen, közterület) és 1578 hrsz (Művelődési Központ, 

korlátozottan forgalomképes, intézményi ingatlan), valamint a VPM Projekt Kft 

tulajdonában lévő bicskei 1581/2 hrsz (áruház, magántulajdon) telekhatár-rendezését – 

a birtokhatárok és az ingatlan-nyilvántartási adatok egyezősége érdekében – a Terra-

Geodézia Bt. (8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 19.) által 493-F/2017 munkaszámú 

változási vázlatnak megfelelően támogatja. 

2) felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban írt változási vázlat jóváhagyására, továbbá 

a telekhatár-rendezés során szükséges jognyilatkozatok, megállapodások aláírására. 

3) felkéri a jegyzőt, hogy a telekhatár-rendezés ingatlan-nyilvántartási bejegyzését 

követően az önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartásán a változások átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

 

8. Napirend:  

Bejelentések 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a bizottság tagjait, ha van bejelentésük azt ismertessék.  

 

Csonka István: jelzi, hogy a József Attila utcában van 3 rendezetlen telek a 4,6,8, szám alatt, 

rengeteg gaz és pollen van az utcai fronton is, erre valami megoldást kellene keresni, ami 

megnyugtatja az ott lakókat.  

 

Fritz Gábor: kérdezi, hogy parlagfű van-e, mert akkor el tudnak járni. Ha igen, akkor meg 

kellene tenni a bejelentést. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: bejelenti, hogy Kézay és Táncsics utca sarkán sövényt ültettek az ott 

lakók a közterületre és ott parkolnak, akadályozzák a kilátást, és ugyanez a helyzet az Apponyi-
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Batthyány utca sarkán, mert folyamatosan ott parkol a teherautó. Ugyanez van a Kisfaludy és a 

Kossuth utca baloldalán, egy nagyobb teherautó parkol és a kikanyarodásnál gondot jelent.  

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy a sövény ültetéshez nem járult hozzá az önkormányzat, így a 

BGSZ azt levághatja. A parkoló autókra a KRESZ vonatkozik, itt a rendőrök tudnak eljárni. 

 

Komlós Kolos: jelzi, hogy úgy tudja, van egy rendelet a közterületen parkoló autókról. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy igen van egy Korm. rendelet, de az a teherautókra vonatkozik. Erre 

a jegyző ad ki telephely engedélyt. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: jelzi, hogy a Zrínyi utcában annyire megnövekedtek a tuják és az út 

szélére ültetett fák, hogy szükséges lenne a megmetszésük. Kérdezi, hogy van-e még egyéb 

bejelentés. Nincs. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A nyílt ülést 16 óra 44 perckor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Szabó Attila 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


