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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. október 19-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: 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Csordás Sándor pályázati referens 

Dankó Anikó ügyintéző 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 

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

a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, az szavazzon. 

 

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:  

139/2017. (X. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2017. október 19-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról és napirendjének elfogadásáról 

 

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 
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1.) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. féléves 

beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bicske Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

(294. sz. előterjesztés) 

 

6.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális 

Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.)  A Bicskei Torna Club tulajdonosi hozzájárulás kéréséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. szeptember hónapban 

elvégzett munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) TDM szervezethez való csatlakozási szándékról 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) Bejelentések 

 

 

1. Napirend 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. féléves beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

kérdés, javaslat a beszámolóhoz. Jelzi, hogy intézményvezető asszony is jelen van. Elmondja, 
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hogy neki tulajdonképpen Nagy Attilához lenne kérdése, hogy mi az a székely jakuzzi, mert 

beírta a beszámolóba. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: elmondja, hogy véleménye szerint az egy szabadtéri medence, de ő sem 

tudja biztosan.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: a Zánka részletes beszámolóját köszöni. Látja, hogy a 2018-as évre 

is telített a tábor. Olvasta, hogy a konyhai bojlerrel megint volt valami probléma. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: elmondja, hogy igen, megint elromlott a konyhai vízmelegítő. Kijött a 

villanyszerelő, de csak másfél hétig működött és nagyon gyorsan kellett intézkedni, mert nem 

tudtak mosogatni. Azt javasolta a szerelő, hogy ki kell cserélni, de sikerült pótolni. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: az a kérdése, hogy amit beterveztek az minden megvalósult. Kérdezi, 

hogy mindig májusban van a turnus, aki lemegy, az iskolából és a BGSZ-től. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: tájékoztat, hogy igen minden megvalósult, amit beterveztek. Elmondja, 

hogy meghatározott terv szerint dolgoznak. Ha már május végén van turnus akkor, már május 

közepén elő kell készíteni mindent. Két nagytakarítás van melyet a Barátság Nyugdíjas Klubbal 

közösen végeznek el. Minden ellenőrzésük egyébként rendben volt. Idei évben nem volt 

ellenőrzés. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszöni a tájékoztatást. A tábor lakójaként és ismerőjeként is nagyon 

barátságosnak véli és szeretik. Köszöni az igazgatónak a munkáját.  

 

Csonka István: elmondja, hogy ő is örömmel jár a táborba. Kérdése, hogy a bejövő vizet szűrik-

e valamivel, vagy nem szűrik. Iszonyatosan erős klór szaga van a víznek. Gondolja, hogy a 

szolgáltató juttatja be ezt a vegyszert. A bojler kapcsán úgy véli, hogy egyszerű szűréssel is 

sokat lehetne tenni azért, hogy ne legyen probléma a későbbeikben. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: elmondja, hogy nem szűrik a vizet, de ezt megjegyzi és továbbítja az 

utódja részére.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi, hogy van e további észrevétel, ha nincs, kéri szavazzanak.  

 

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:  

 

140/2017. (X. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  
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Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. féléves 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. I. féléves 

beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot, az alábbi szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 

Nonprofit Kft. 2017. I. féléves beszámolóját 33 044e Ft mérlegfőösszeggel és 3 941e Ft adózott 

eredménnyel elfogadja. 

 

 

2. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy úgy gondolja átvezetésről van szó, de átadja a szót 

Ádámné Bacsó Erikának, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Ádámné Bacsó Erika: elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény alapján a 

költségvetésben át kell vezetni azokat a módosításokat melyek időközben felmerülnek. Ennek 

alapján a módosítás a normatív állami támogatásokat, a testületi döntéseket, a pályázati 

pénzforrásokat, illetve a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményünk 

költségvetését tartalmazza. Amennyiben szükséges Molnár Enikő részletesen tudja ismertetni 

az átvezetéseket. 

 

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

javaslat. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

  

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:  

 

141/2017. (X. 19.) 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 Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet, az alábbi szerint: 
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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  3 499 061 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  3 499 061 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

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

1. Költségvetési bevételek összege:   2 717 295 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   3 485 618 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 1-36. számú melléklete határozza meg. 

 

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) 

bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg az 

alábbiak szerint: 

 

1. az 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és 

felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg  

2017. évre tartalmazza, és 

2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai 

Egység) és a Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait 
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tartalmazza, és 

6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 2017. évi 

tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, és 

8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, és 

9. a 9. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 2017. évi tervezett 

költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

10.  a 10. melléklet a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2017. évi tervezett 

költségvetési bevételei és kiadásai, és 

11. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazó melléklet, és 

12. a 12. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

13. a 13. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit 

és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

14. a 14. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit tartalmazó melléklet, és 

15. a 15. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

kiadásait tartalmazó melléklet, és 

16. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó 

melléklet, és 

17. a 17. melléklet Egységes a Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, 

Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó melléklet, és 

18. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazza, és 

19. a 19. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett előirányzatait 

tartalmazza, és 

20. a 20. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait 

kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

21. a 21. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait 

kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

22. a 22. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

23. a 23. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

24. a 24. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerinti melléklet lép, és 

25. a 25. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést önként 

vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 
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26. a 26. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

kötelezően vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 

27. a 27. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

államigazgatási feladatkörönként tartalmazza, és 

28. a 28. melléklet a 2017. évi tervezett támogatásokat tartalmazza, és 

29. a 29. melléklet a 2017. évi tervezett felújításokat tartalmazza, és  

30. a 30. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházási kiadásait 

tartalmazza, és 

31. a 31. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett tartalék előirányzatot 

tartalmazza, és 

32. a 32. melléklet Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó 

költségvetési kiadási tételeit tartalmazza, és 

33. a 33. melléklet Bicske Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 

2017-2020. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza, és 

34. a 34. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, és 

35. a 35. melléklet Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza, és 

36. a 36. melléklet 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.” 

 

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 1 874 817   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 874 817 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 393 869   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 393 869 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 117 361   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 117 361   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 80 354   ezer forintban 
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b) bevételi főösszegét 80 354   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 182 970   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 182 970   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 64 693   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 64 693   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 31 238   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 31 238   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 345 215   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 345 215   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

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

költségvetésének 

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 210 351   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 210 351   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2017. évi költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 9 970   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 9 970   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet 1 – 35. melléklete helyébe e rendelet 1 – 36. melléklete lép. 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

3. Napirend:  

Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár 

felhívására rendeletmódosításról van szó. Tehát szintén egy beadott dokumentáció módosítását 

kell végrehajtani. Kérdezi Ádámné Bacsó Erikát, hogy akarja-e kiegészíteni. 

 

Ádámné Bacsó Erika: elmondja, hogy a bölcsődei étkezési térítési díj tekintetében kérték, hogy 

a rendeletben most háromszori étkezés szerepel, de négyszeri étkezésnek kell szerepelni.  

 

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

szavazzanak. 

 

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:  

 

142/2017. (X. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  
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Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Bölcsődei Szakmai Egység 

bölcsődei étkezés nyersanyagköltség megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Bölcsődei Szakmai 

Egység bölcsődei étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról szóló határozati javaslatot, 

az alábbi szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai 

Egység étkezés nyersanyagköltsége:  

 

 

Intézmény 

Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Egyesített Családsegítő 

és Gondozási Központ 

– Kapcsolat Központ 

Bölcsődei Szakmai 

Egység 

80 35 185 70 370 

 

 

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:  

 

143/2017. (X. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet, az alábbi szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (….) önkormányzati rendelete 

az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 

„2. § A gyermekétkeztetés bruttó intézményi térítési díja a nyersanyagköltség figyelembe 

vételével a következő: 

a) Bicske Városi Óvodában biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

aa) tízórai térítési díja 100,- Ft 

ab) ebéd térítési díja 280,- Ft 

ac) uzsonna térítési díja  90,- Ft 

b) A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában biztosított étkeztetés esetében 

fizetendő 

ba) tízórai térítési díja 110,- Ft 

bb) ebéd térítési díja 310,- Ft 

bc) uzsonna térítési díja 100,- Ft. 

c) A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola általános iskolai egységében 

biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

ca) tízórai térítési díja 110,- Ft 

cb) ebéd térítési díja 310,- Ft 

cc) uzsonna térítési díja 100,- Ft. 

d) A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai egységében biztosított 

étkeztetés esetében fizetendő 

da) tízórai térítési díja 125,- Ft 

db) ebéd térítési díja 360,- Ft 

dc) uzsonna térítési díja 115,- Ft. 

 

e) A Vendég étkeztetés esetén fizetendő 

ebéd térítési díja teljes adagra 680,- Ft.  

fél adag esetén a teljes ár 70%-a 475,- Ft 

 

f) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Gondozási 

Központ Szakmai Egységében étkeztetés esetén fizetendő 

ebéd térítési díja 700,-Ft. 

 

g) Bicske Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai és bölcsődei 

alkalmazottak kedvezményes étkeztetés esetében fizetendő 

ebéd térítési díja 340,-Ft. 

 

h) A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola alkalmazottai által fizetendő helyben 

fogyasztott ebéd térítési díja  500,-Ft 

 

cdp://1/99700031.TV/104/
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i) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei 

Szakmai Egységében biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

ia) reggeli térítési díja 100,- Ft 

ib) tízórai térítési díja  45,- Ft 

ic) ebéd térítési díja 235,- Ft 

id) uzsonna térítési díja  90,- Ft.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. október 25. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

4. Napirend:  

Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

javaslat, ha nincs, kéri szavazzanak. 

 

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:  

 

144/2017. (X. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról szóló határozati-

javaslatot, az alábbi szerint: 
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1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal fogadja el 

Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosító tervezetét: 

 

Módosító okirat 

 

A Bicske Városi Konyha a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. 

augusztus 22. napján kiadott, 205/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…./2017. (……..) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 4.4. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

3 049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 

4 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

8 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményben 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

Kelt: Bicske, 2017. __________ 

 

P.H. 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására, továbbá felkéri a 

polgármestert, hogy a Bicske Városi Konyha Alapító Okiratának módosítását a 

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg. 

 

Határidő: 2017. október 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
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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:  

 

145/2017. (X. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Városi Konyha egységes szerkezetű alapító okiratának jóváhagyásáról 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal 

jóváhagyja Bicske Városi Konyha egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

tervezetét: 

 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bicske Városi Konyha 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bicske Városi Konyha  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2060 Bicske, Rózsa utca 1. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bicske Városi Óvoda (étkező és tálaló) 2060 Bicske, Árpád utca 13. 

2 
Bicske Városi Óvoda József Attila Utcai 

Tagóvodája (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, József Attila utca 9. 

3 
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 

(étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Apponyi Albert utca 2/A. 

4 

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola Szent István Úti Épület 

(étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Szent István út 42. 

5 
Bicskei József Attila Általános Iskola És 

Speciális Szakiskolája (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Hősök tere 5/b. 

6 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Telephelye (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Prohászka Ottókár utca 3. 

7 

Székesfehérvári SzC Fejér Megyei 

Vajda János Gimnázium és 

Szakközépiskola (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Kossuth tér 3. 
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2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat  

2.2.2. székhelye:2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Bicske Városi Óvoda  2060 Bicske, Árpád utca 13. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.1.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Bicske Város Önkormányzat  

3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti 

szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása. A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: 

Gyvt. – 21. §-a szerinti gyermekétkeztetés, 21/A. § – 21/C. § szerinti intézményi 

gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, továbbá a 

szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása. A szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában foglalt étkeztetés biztosítása, valamint az 

intézmények dolgozói részére és a közigazgatási terület lakosai számára az életkori 

sajátosságoknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő minőségű és 

mennyiségű elkészítése. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A költségvetési szerv a működési területén ellátja az általános iskolás, óvodás gyermekek 

napközbeni étkeztetését, szociális étkeztetést és a nappali ellátásban történő étkeztetést, 

valamint a felsoroltakkal összefüggésben munkahelyi étkeztetést. Szabadkapacitása 

terhére vendégétkeztetést végezhet. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
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3 049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 

4 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

8 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bicske Város Önkormányzata 

teljes közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 

vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenysége felső határa a 

módosított kiadási előirányzatok 20%-a. 

 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti nyilvános 

pályáztatási eljárás alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év 

meghatározott időre bízza meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
foglalkoztatási 

jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti 

jogviszony 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Bicske 

Városi Konyha ______________________napján kelt, ____________________ napjától 

alkalmazandó _________________________ okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 

módosítása szerinti tartalmának. 

 

Kelt: Székesfehérvár, ____________________________ 

 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, továbbá felkéri a 

polgármestert, hogy a Bicske Városi Konyha Alapító Okiratát a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban 

történő átvezetése érdekében küldje meg. 

 

 



 

17 

Határidő: 2017. október 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

5. Napirend:  

Bicske Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az önkormányzat a 

Polgármesteri Hivatal, illetve a Babavár Városi Bölcsőde ellenőrzését tartalmazza a terv. 

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

 

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:  

 

146/2017. (X. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2018.évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzata 2018.évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, az alábbi szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési 

tervét a mellékleteivel együtt jóváhagyja. 

 

Az ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

6. Napirend: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális 

Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: felkéri Ádámné Bacsó Erikát, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Székesfehérvár város 

polgármestere kereste meg az önkormányzatot, hogy szeretnének pályázni az „Európa 
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Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére, és a jó partneri kapcsolatra hivatkozva kérik ehhez 

településünk támogató nyilatkozatát. 

 

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

szavazzanak. 

 

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:  

 

147/2017. (X. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális 

Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa 

Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról szóló határozati 

javaslatot, az alábbi szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1.) támogatja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális 

Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázatát. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló szándéknyilatkozat aláírására. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

7. Napirend:  

A Bicskei Torna Club tulajdonosi hozzájárulás kéréséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

kérdés, javaslat. 

 

Csonka István: elmondja, hogy annyi kérdése lenne, hogy a parkolók úgy lettek kialakítva, hogy 

az autók meg tudjanak fordulni. Ha behelyeznek még egyet akkor ez nem okoz problémát? 
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Fábián Róbert: elmondja, hogy ez kicsivel lejjebb van, le lett egyeztetve a BTC-vel, ez nem 

okoz problémát. 

 

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

szavazzanak. 

 

 

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:  

 

148/2017. (X. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Bicskei Torna Club tulajdonosi hozzájárulás kéréséről  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicskei Torna Club tulajdonosi hozzájárulás kéréséről szóló határozati 

javaslatot, az alábbi szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. támogatja és hozzájárul, hogy a Bicskei Torna Club a Bicske, Kerecsendi Kiss Márton 

u. 2. alatt lévő sporttelep bővítése érdekében szükségessé vált, a szomszédos 

közterületen, magántulajdonban álló, lebontott gépjárműtároló helyett a bicskei 4209/69 

hrsz-ú közterületen 1 db új gépjárműtárolót építsen. 

2. az 1. pont szerinti gépjárműtároló könnyűszerkezetes kialakításban, a meglévő tárolók 

sorába, a mellékelt helyszínrajzon jelölt helyre épülhet, velük azonos formai 

kialakítással. A kivitelezés költségeit a Bicskei Torna Club viseli. A felépítmény 

magántulajdonba kerül, az alatta lévő földrészlet – közterület – után a felépítmény 

tulajdonosa a mindenkor hatályos közterület-használati díjat köteles fizetni. 

3. kizárja, hogy a ráépítés engedélyezésével a Bicskei Torna Club, vagy a felépítmény 

jövőbeli tulajdonosa ráépítés jogcímén követeléssel éljen az önkormányzat felé. 

4. felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. 

 

 

8. Napirend:  

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. szeptember hónapban elvégzett 

munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy áttekintette a beszámolót 

és felmerül benne, hogy egy másolt és beillesztett anyag. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy mi a 

véleményük. 
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Csonka István: véleménye, hogy egy sablon munkát végeznek az emberek, és ugyanaz történik 

minden alkalommal. Van, akivel lehet néhány szót váltani az utcán, és elvégzik azt a feladatot, 

amit rájuk bíznak. A karbantartási munkák is valószínűleg elvégzésre kerülnek.  Észrevétele, 

hogy a József Attila utca 6-8-10 utcai front járhatatlan, van egy járda egy mléteres gaz, ez 

katasztrófa. Az utcán ezt a maximum 50 méteres szakaszt rendbe kellene tenni akkor is ha nem 

a város feladata. El kellene végezni és ráterhelni a tulajdonosra. 

 

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

kérdés, javaslat, ha nincs, kéri szavazzanak.  

 

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:  

 

149/2017. (X. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. szeptember hónapban 

elvégzett munkálatokról 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a határozati javaslat mellékletében szereplő Bicskei 

Gazdasági Szervezet által 2017. szeptember hónapban elvégzett munkálatairól szóló 

beszámolót elfogadja.  

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

 

Határidő: 2017. október 19. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

9. Napirend:  

TDM szervezethez való csatlakozási szándékról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy tulajdonképpen az Ady E. 

utca 11. szám alatti Kultúrkúria pályázatról van szó. Csatlakozni szükséges egy turisztikai 

desztináció menedzsmenthez. Kéri az előterjesztőt, hogy mondja el röviden a lényeget. 

 

Csordás Sándor: elmondja, hogy a pályázati felhívásban ez egy kötelezettség, hogy egy 

turisztikai desztinációhoz csatlakozni kell. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, javaslat, ha nincs, kéri 

szavazzanak. 

 

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:  

 

150/2017. (X. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: TDM szervezethez való csatlakozási szándékról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a TDM szervezethez való csatlakozási szándékról szóló határozati 

javaslatot, az alábbi szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. csatlakozni kíván a „Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület” regisztrált 

szervezethez a TOP- 1.2.1.-15-FE1-2016-00021 „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” projekt megvalósítása érdekében 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges további jognyilatkozatok és 

kötelezettségvállalások aláírására. 

 

 

10. Napirend:  

Az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: felkéri a műszaki iroda vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fábián Róbert: elmondja, hogy a felülvizsgálat hivatalból indulhat, hatósági jelzésre, vagy 

lakossági kérelemre. 5 évenként ezt kötelező megcsinálni, de jellemzően rendőrségi kérésre 

zajlik, vagy lakossági bejelentések alapján. Javasolja, hogy pontoként menjenek végig az 

előterjesztésen:  

 

1. A rendőrség javaslata alapján az Erkel Ferenc utcába torkolló keresztutcákat az Erkel 

Ferenc utca alá javasolt rendelni, az Apponyi Albert utca kivételével. 

Korábban a képviselő-testület a kertvárosi utcákat kevés kivétellel – Apponyi, Batthyány, 

Rózsa utca – egyenrangú útkereszteződésekké tette. Ez alól a Kodály Zoltán utca – 2014-ben, 

a megépítését követően – kivétel lett, jelenleg ez az utca minden keresztező utca esetén 

alárendelt út. A rendőrségi javaslat vélhetően ennek analógiájára fogalmazódott meg. 

A változtatást nem javasoljuk támogatni. 
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2. A rendőrség javaslata a Vörösmarty utca – Prohászka O. utca – Bogya K. utca 

csomópontba az elsőbbséget szabályozó táblák egységesítése, vagyis a Bogya K. 

utcával együtt a Vörösmarty utcába is „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezését 

javasolják. 

A tábla cseréjével a kereszteződésben az alárendelt utakról kizárólag a kanyarodási szabályok 

fogják szabályozni az elsőbbséget. 

A kereszteződés beláthatósága miatt javasolt a jelenlegi forgalmi rend, elsőbbségi viszonyok 

megtartása. 

 

3. A rendőrség javaslata az Arany J. utca – Prohászka O. utca, valamint a Kisfaludy utca 

Madách utca (a rendőrkapitányság kereszteződése) kereszteződésbe domború 

forgalomtechnikai tükör kihelyezése a kanyarodás elősegítése érdekében. 

Mindkét csomópontban a kilátást az úttal párhuzamosan kialakított parkolókban álló gépkocsik 

akadályozhatják. Mindkét helyszín csökkentett – 30 km/h – sebességű útszakasz, de a 

forgalombiztonság érdekében támogatjuk a javaslatot. 

 

4. A rendőrség javaslata a Kisfaludy utca – Tanuszodához vezető járda vonalában 

gyalogátkelőhely létesítése és annak védelme 30 km/h sebességkorlátozással. 

A gyalogátkelőhely tervei rendelkezésre állnak, a járda megvalósításával egyidejűleg az 

kiépíthető.  

A javasolt sebességkorlátozás jelenleg is hatályban van a KRESZ 26. § (6) bekezdése szerinti 

táblakombinációval. 

A táblakombináció – „Gyermekek” veszélyt jelző tábla távolságot jelző kiegészítő táblával – a 

közlekedők részére nem egyértelmű jelzés a sebességkorlátozásra, továbbá nem kompatibilis a 

nemzetközi szabványokkal sem, ezért javasolt ezen a helyszínen és a Prohászka O. utcában is 

a klasszikus, KRESZ 14. § (1) bekezdés d) pont (30. ábra) szerinti sebességkorlátozás jelzőtábla 

használata. 

A klasszikus jelzőtábla hatályát a feloldó tábla, illetve a következő útkereszteződés feloldja, 

vagyis adott esetben a korlátozás fenntartása érdekében ismételni szükséges. 

A javaslat megvalósítása részben megtörtént, részben folyamatban van. 

 

5. Lakossági javaslat a Rákóczi utca forgalmának sebességkorlátozása 30 km/h-ra. 

A Rákóczi utca egyirányú forgalmú út a Kerecsendi Kiss M. utcától az Akácfa utca irányába. 

A javaslat szerint a labdarúgó mérkőzések, nagyszabású sportrendezvények végén sok autó 

használja a keskeny utcát „menekülő út”-ként. 

Az utca az egy forgalmi sávos kiépítettsége miatt lett egyirányú, a nagy forgalmat az utca 90 

fokos törése korlátozza, átmenő forgalma elenyésző. 

A sebességkorlátozás javaslatát támogatjuk. 

 

6.  Lakossági javaslat a Szt. László utca sebességkorlátozása a Bethlen Gábor utcai 

csomópont környezetében. 

Az utca ezen a szakaszon enyhén ívelt, a beépítettség miatt a beláthatósága korlátozott, a 

gyalogos forgalom jelentős része az úton bonyolódik. A Bethlen G. utca Állj! Elsőbbségadás 

kötelező táblával kapcsolódik az utcához. 

Amennyiben a közlekedők betartják a lakott területen előírt 50 km/h-s sebességet, akkor a 

belátható útszakasz elegendő a biztonságos közlekedéshez. 

A sebességkorlátozás javaslatát nem támogatjuk. 

 

7. Lakossági javaslat az Arany J. u. sebességkorlátozása 30 km/h sebességre. 
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Az utca kis szélessége, egy sávos burkolata miatt jelenleg is egyirányú utcaként működik. A 

járda hiánya miatt az időszakos gyalogos, illetve a 2014-ben bevezetett kétirányú kerékpáros 

forgalom, az út vonalvezetése, továbbá a járási hivatal generálta esetleges forgalomnövekedés 

indokolhatja a sebesség csökkentését. 

A sebességkorlátozás javaslatát támogatjuk. 

 

8. Lakossági javaslat a Jakab utca sebességkorlátozása 30 km/h sebességre az utca szűk 

keresztmetszete, a gyalogos forgalom és az út vonalvezetése miatt. 

Az utca jelenleg egyirányú utca, jelentős gyalogos, és 2014 óta kétirányú kerékpáros 

forgalommal. Az utca jelenleg is korlátozott – 40 km/h – sebességű útszakasz, a járda 

hiányosságai miatt a gyalogos forgalom nagy része is az úttesten zajlik. 

A sebességkorlátozás javaslatát támogatjuk.  

 

9. Lakossági javaslat az Arany J- utca – Jakab utca csomópont elsőbbségi viszonyainak 

szabályozása. 

Jelenleg a csomópont két egyirányú útszakasz kereszteződése egyenrangú utak találkozása 

formájában, a Jakab utca felől érkezőknek van elsőbbsége (jobb kéz szabály). A kereszteződés 

beláthatóságát korlátozza a beépítettség, továbbá a gyalogos és kétirányú kerékpáros forgalom 

(forgalomtechnikai előjelzés nélkül érkezhet balról is kerékpáros). 

A rendőrségi kimutatás szerint 2 db baleset már történt az elmúlt 5 évben. 

Az elsőbbségi viszonyok szabályozására javasolt a Jakab utca „Elsőbbségadás kötelező” 

táblával történő alárendelése (előjelzés alárendelt úttal, veszélyt jelző táblával). 

 

10. Lakossági javaslat az 1. számú főút – 0128 hrszú helyi közút (Galagonyás felé vezető 

út) csomópontjába a főútvonalon átmenő gyalogos és járműforgalom biztonsága 

érdekében sebesség csökkentése, a beláthatóság javítása. 

A javaslatot a főút kezelőjével megvizsgáltuk, a főút keresztező forgalmának biztonsága 

érdekében a Megyei Közútkezelő veszélyt jelző táblákat helyezett ki, továbbá a Budapest felőli 

irányban az utat szegélyező fák koronáját úgy alakítják a jövőben, hogy az ívből érkező autósok, 

és egyéb közlekedők kereszteződésre való rálátását ne akadályozza. 

A főúthoz csatlakozó önkormányzati útcsatlakozásokban az egyik oldalon „Állj! Elsőbbségadás 

kötelező”, a másik oldalon „Elsőbbségadás kötelező” tábla van, ezt egységesíteni kell „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” táblára. 

A főút ezen szakaszának sebességkorlátozását a közút kezelője egyelőre nem támogatta. A 

sebességkorlátozást a megtett intézkedések eredményétől függően fogja megvizsgálni. 

Az intézkedésekkel a rendőrség közlekedési osztálya egyetértett. 

A jövőben az útcsatlakozás szabványos kiépítése várható – melynek során a forgalomi rend 

várhatóan változik – a környezetben kezdődő beruházás, illetve a kerékpárút kiépítése okán. 

 

11. Felül kell vizsgálni a Kossuth tér 8. előtt kihelyezett megállási tilalom, kivéve rakodás 

táblakombinációt, mert az nem felel meg a fedőlapon hivatkozott jogszabályokban 

foglaltaknak. 

Az üzlet előtti korlátozás fenntartása érdekében „Várakozni tilos” táblát (KRESZ 61. ábra) kell 

kihelyezni, alatta a megfelelően tervezett kiegészítő táblával (KRESZ 61/c ábra), hogy az 

üzlethelyiséghez kapcsolódó rakodás biztosított legyen. 

A járda szegélyén felfestett sárga szaggatott vonallal a tilalom útburkolati jellel is 

megerősíthető. 

 

12. Javasolt felülvizsgálni a Kodály Zoltán utca kereszteződéseinek elsőbbségi viszonyait.  
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A szilárd burkolat megépítése előtt az Apponyi utcai csomópont kivételével egyenrangú 

útkereszteződések voltak a Kodály Zoltán utca csomópontjai. Az útépítéskor engedélyezett 

forgalmi rend a Kodály Zoltán utcát minden csomópontban alárendelte – „Elsőbbségadás 

kötelező”, a Május 1 utcai csomópont déli ágában „Állj! Elsőbbségadás kötelező” – a 

keresztező utcáknak. 

A rendőrségi kimutatás szerint az egyenrangú útkereszteződésekben évi 2 db baleset, a táblával 

szabályozott kereszteződésekben fél év alatt 3 baleset történt. A baleseti adat betudható annak 

is, hogy a megépített, széles út gyorsabb haladásra ösztönzi a közlekedőket. 

Javasoljuk a Kodály Zoltán utcában az Erdőalja utca, Endresz György utca, Magyar Sándor 

utca, Klapka György utca, Bányász utca, Török Bálint utca csomópontokat egyenrangú 

kereszteződéssé módosítani, az Apponyi Albert utcai és a Május 1. utcai kereszteződésben 

pedig továbbra is fenntartani a hatályos forgalmi rendet. 

 

13. Javasolt az Ady E. utca Kossuth tér (vagy Bem utca) csomópontban „5 t” súlykorlátozás 

táblát kihelyezni. 

A hatályos forgalmi rend 5 t-s súlykorlátozást biztosít a Bem utcában a Kossuth utcától a Bem 

utca 14. számú ingatlanig az út keresztmetszeti adottságai, valamint az utcában húzódó fő 

víziközmű vezeték védelme érdekében. 

A korlátozás hiányos az Ady Endre utca felől. 

Az Ady Endre utca végén kialakított – akár a kastély látogatására érkező autóbuszok részére is 

alkalmas parkolók működése érdekében javasolt a súlykorlátozást a Bem utcai csomópontnál 

elhelyezni. 

 

14. Felül kell vizsgálni a Lehel köz – Szarka János tér csomópontban elhelyezett 

táblacsoportot. 

Hiányzik az „Egyirányú forgalmú út” tábla, pótlása szükséges. 

Javasolt a Bogya Károly utcával azonosan a 7,5 t súlykorlátozás bevezetése is, mivel ezen az 

útszakaszon jelenleg legálisan kikerülhető a Bogya Károly utcai korlátozás. 

 

15. Szükséges a Bem utca Szt. László utcai csomópontjánál a 30 km/h sebességkorlátozás 

tábla pótlása. 

Az utca teljes hosszában sebességkorlátozás van elrendelve az útpálya keresztmetszeti, 

vonalvezetési és terepadottságai miatt. A tilalmi táblát pótolni szükséges a Szt. László utcai 

csomópontnál (jelenleg csak az egyik irányban korlátozott a sebesség). A pótlással egyidejűleg 

a Bem u. 14. előtt, takarásban lévő 5 t súlykorlátozó táblát javasoljuk áthelyezni a Szt. László 

utcai táblacsoporthoz. 

 

16. Javasolt az Arany János utcában a Prohászka O. utcától az Arany János utca 6. számig 

a megállási tilalom bevezetése. 

Az új járási hivatal építése, majd később a gépjárművel való megközelíthetősége is az Arany 

János utca felől történik. 

Az építési időszakban – várhatóan 2017. év – a nehézgépjárművek mozgásának biztosítása 

érdekében szükséges a korlátozás bevezetése. 

A korlátozás szűkíti az intézményekhez – főként iskolákhoz – érkező személygépkocsik 

parkolási lehetőségeit az építés idejére, de várhatóan csökkenti a közlekedők közötti 

konfliktushelyzetek kialakulását. 

Az építés befejezését követően a korlátozás, illetve annak mértéke felülvizsgálandó. 

 

17. Akácfa utcában az Aradi vértanúk utca – Rákóczi utca között megállási és várakozási 

tilalom bevezetése, padkán történő megállást is tiltó kiegészítő táblával. 



 

25 

Az Akácfa utcában működő vegyesbolt költözése során vált szükségessé a bolthoz érkező autók 

megállásának és várakozásának tiltása az útszakaszon, a csatlakozó alárendelt utcákból kihajtó 

forgalom biztonsága érdekében. 

A bolt rendelkezik saját parkolóval, ennek igénybevétele szükséges. 

A táblát és a kihelyezéshez szükséges szerelvényeket az ingatlan tulajdonosa biztosítja. A 

tapasztalat alapján javasolt a tiltás kiterjesztése az útpadkára is, valamint az úttest bolttal 

szemben lévő oldalára is. 

 

18. Tölgyfa utca 7. előtt kijelölt mozgáskorlátozott várakozóhely megszüntetése, lakossági 

kezdeményezésre. 

Az önkormányzat évekkel ezelőtt kijelölt 2 darab mozgáskorlátozott várakozóhelyet a 

lakótömb bejáratánál, a hivatkozott lépcsőházban élő mozgáskorlátozott lakos kérelmére. 

A mozgáskorlátozott lakó 2016 év végén elhunyt, családtagja és a közös képviselő is 

megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a parkolóhelyek mozgáskorlátozottak 

számára való fenntartását az önkormányzat szüntesse meg, mivel a lakóépületben nincs olyan 

személy, aki jelenleg jogszerűen használhatná a parkolókat. 

A javaslat befogadása előtt megkerestük a mozgáskorlátozott igazolványt kiállító hatóságot – 

okmányirodát –, hogy van-e esetleg olyan személy, aki a parkolókat továbbra is jogszerűen 

használhatja. A rendelkezésükre álló adatbázisban címre nem tudnak keresni, így nem tudtak 

adatot szolgáltatni. 

A lakóépületben lévő 60 lakás lakóinak szüksége van a fenntartott parkolóra, a kezdeményezés 

támogatása javasolt. 

 

19. Csákvári út „csúszós úttest” 

A Csákvári úton, a hulladéklerakó telep környezetében – ahol a közút fenntartója is változik – 

a szántóföldi útcsatlakozásoknál többször előfordult már, hogy sár, iszap került az út 

burkolatára, ezzel veszélyesen csúszássá vált a burkolat. 

A Magyar Közút NZrt kezelésében lévő szakaszon kihelyezésre került a „Csúszós úttest” 

(KRESZ 77. ábra) veszélyt jelző tábla, de ez elsősorban a hulladéklerakó telep bekötőútjáról 

történő sárfelhordásra hívja fel a figyelmet. Javasoljuk a veszélyes útszakasz kiterjesztését a 

város irányába, a földút csatlakozásokra is. 

20. Kossuth tér autóbusz behajtási tilalom 

Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján javasoljuk a Kossuth téren – a József Attila utca – 

Kossuth tér 8. (Euros bolt) közötti útszakaszon – az autóbusz behajtás megtiltását. 

Néhány éve a helyközi autóbuszokat üzemeltető közlekedési szolgáltatókkal megállapodás 

született arról, hogy végállomásként, járatok közötti kiállásokhoz a Tesco parkolót használják 

az autóbuszok. A megállapodás ellenére gyakorta találkozunk a Kossuth téren, szabálytalanul 

parkoló helyközi autóbuszokkal. 

Azon kevés alkalommal, amikor önkormányzati, intézményi igény – pl. Művelődési Központ 

– az autóbuszos behajtás, azt kivételként, behajtási engedéllyel tudjuk kezelni. 

 

21. Jókai utca várakozás 

A kiszámítható, egyre nagyobb utazóközönséget kiszolgáló vasúti közlekedés fokozódó P+R 

parkolási igényt jelent Bicske –alsó megállóhely környezetében, ahol az erre alkalmas hely 

nagyon szűkös. 

A katolikus temető kerítésének felújítása során a Plébániával folytatott egyeztetések 

eredményeként a Jókai utca kiszélesítésével igyekeztünk parkolóhelyeket biztosítani a 

rendelkezésre álló területen. 



 

26 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az autósok – akár szabálytalanul is – a lehető legközelebb 

szeretnének parkolni a vasútállomáshoz, ezzel időnként megbénítva a Jókai utca közlekedését, 

a közszolgáltatások ellátását is. 

Első intézkedésként a rendőrséget kértük fel a fokozott jelenlétre, ezzel biztosítva a szabálytalan 

várakozások elkerülését. 

Az intézkedés csak részleges megoldást eredményezett, ezért a Rendőrség véleményével 

egyezően a Jókai utca elejétől a 12. számig az utca mindkét oldalán tiltani javasoljuk a 

várakozást, a padkán is, és ezzel egyidejűleg a zúzottkővel fedett földrészleten javasoljuk 

kijelölni a várakozó helyet. 

A várakozási tilalmat javasoljuk kiterjeszteni a katolikus temető főbejárata és a Jókai utca 

közötti szakaszon a közúti felüljáró töltéslába mellett is, ezzel biztosítva az egyoldali várakozási 

lehetőség mellett a Jókai utca zavartalan forgalmi kapcsolatát. 

 

 

 

Csonka István: kérdezi, hogy mi a terv a Jókai utcai parkolásnál, mi a megoldás. 

 

Fábián Róbert: elmondja, hogy a Jókai utcában lett kialakítva egy sóderes parkoló, de az 

távolabb van a vasúti megállótól, így azt csak kevesen használják. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi, hogy a temetőnél csak egy oldalon lehet ezután parkolni, 

vagy mindkét oldalon, mert, ha igen, akkor kevés lesz a parkoló. Látva a mennyiséget, hogy 

mennyien parkolnak naponta a Jókai utcánál, arra kevés lesz a sóderes parkoló. Problémát okoz 

továbbá a temetőbe látogatóknak is, hogy hol tudnak megállni, mivel a Jókai utcai parkolót 

elfoglalják a bejárók. Ezt muszáj lesz orvosolni.  

 

Csonka István: véleménye, hogy az egyházakkal is érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a 

parkoló kialakítás ügyében, mert lehet, hogy saját területen is ki lehetne alakítani valamit.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: javasolja, hogy az önkormányzat folytasson egyeztetéseket a 

vasúttársasággal a parkolók kialakítása ügyében, valamint az önkormányzat folytasson 

egyeztetéseket az egyházak vezetőivel a temetők környékén parkolóhelyek kialakítására 

vonatkozóan. Kéri a lakosság tájékoztatását a forgalmi rend változások tekintetében a helyi 

lapban, illetve a honlapon.   

 

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

kiegészítésekkel. 

 

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:  

 

151/2017. (X. 19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  
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Tárgy: Az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének 

felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot kiegészíti, az alábbi szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. Bicske, Arany J. utca – Prohászka O. utca kereszteződésébe 1 db domború 

forgalomtechnikai tükör kihelyezését kezdeményezi. 

2. Bicske, Kisfaludy u. – Madách utca (rendőrség) kereszteződésébe 1 db domború 

forgalomtechnikai tükör kihelyezését kezdeményezi. 

3. Bicske, Kisfaludy u. 50. és a Sárközi-árok közötti szakaszon, a meglévő, KRESZ 26. § 

(6) bekezdés szerinti 30 km/h sebességkorlátozást a KRESZ 30. ábra szerinti 

sebességkorlátozó táblával biztosítja a jövőben. 

4. Bicske, Prohászka O. utcában – a József Attila utca – Vörösmarty utca közötti szakaszon 

– a meglévő, KRESZ 26. § (6) bekezdés szerinti 30 km/h sebességkorlátozást a KRESZ 

30. ábra szerinti sebességkorlátozó táblával biztosítja a jövőben. 

5. Bicske, Rákóczi utcában a KRESZ 30. ábra szerinti jelzőtábla kihelyezésével 30 km/h 

sebességkorlátozást vezet be. 

6. Bicske, Arany J. utca teljes szakaszára a KRESZ 30. ábra szerinti jelzőtábla 

kihelyezésével 30 km/h sebességkorlátozást vezet be. 

7. Bicske, Jakab utca meglévő 40 km/h sebességkorlátozást 30 km/h sebességkorlátozásra 

módosítja. 

8. Bicske, Arany J. utca – Jakab utca kereszteződésében az elsőbbségi viszonyok 

változását, a Jakab utca forgalmát „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) jelzőtábla 

kihelyezésével biztosítja az Arany J. utcai forgalom elsőbbségét. 

9. Bicske, Kossuth tér 8. előtt a megállási tilalmat várakozási tilalomra módosítja, KRESZ 

61/c ábra kiegészítő tábla kihelyezésével biztosítja az üzlet árufeltöltéséhez a rakodási 

lehetőséget. 

10. Bicske, Kodály Z. utca forgalmi rendjének módosítását kezdeményezi. Az Erdőalja 

utcai, Magyar Sándor utcai, Klapka György utcai, Bányász utcai, Török Bálint utcai 

kereszteződéseket egyenrangú útkereszteződésre módosítja, az Apponyi Albert utcai és 

Május 1. utcai kereszteződés forgalmi rendjét változatlanul hatályban tartja. 

11. Bicske, Ady E. utca – Bem J. utca kereszteződésébe 5 t súlykorlátozó tábla (KRESZ 38. 

ábra) kihelyezését kezdeményezi. 

12. Bicske, Lehel köz – Szarka János tér találkozásánál pótolja az egyirányú forgalmú út 

(KRESZ 104. ábra) jelzőtáblát, továbbá a táblacsoportot kiegészíti egy 7,5 t 

súlykorlátozó (KRESZ 38. ábra) jelzőtáblával. 

13. Bicske, Bem J. utca Szt. László utca kereszteződésében pótolja a 30 km/h 

sebességkorlátozás (KRESZ 30. ábra) jelzőtáblát, valamint a Bem J. utca 14. előtt 

elhelyezett súlykorlátozó jelzőtáblát áthelyezi a csomópontban lévő táblacsoporthoz. 

14. Bicske, Akácfa utcában, az Aradi vértanúk utca és a Rákóczi utca közötti szakaszon az 

út mindkét oldalán megállási és várakozási tilalmat vezet be, melyet kiterjeszt az 

útpadkára is. 

15. Bicske, Tölgyfa utca 7. előtt kijelölt 2 db akadálymentes várakozóhelyet a társasházi 

közösség kérésére és kihasználatlanság miatt megszünteti. 



 

28 

16. Bicske, Csákvári úton, a 013 hrsz és 026/2 hrsz földutak csatlakozásának környezetében 

a Csúszós úttest (KRESZ 77. ábra) jelzőtábla kihelyezését kezdeményezi mindkét 

forgalmi irányba. 

17. Bicske, Kossuth téren – a Kossuth tér 8. és a József A. utcai csomópont közötti 

szakaszon – az autóbuszok behajtásának tiltását (KRESZ 42/a ábra) kezdeményezi. A 

jelzőtáblát a megjelölt útszakasz Bethlen G. utcai csomópontjában is ki kell helyezni. 

18. Bicske, Jókai utca 2-12. házszám között az úttest mindkét oldalán – a padkára is 

kiterjesztve – várakozni tilos (KRESZ 61. ábra) korlátozást vezet be, a 12-24 házszámok 

között zúzottkővel fedett közterületen várakozóhelyet (KRESZ 110. ábra) jelöl ki. 

19. Bicske, Prohászka O. utcában – a katolikus temető főbejárata és a Jókai utca közötti 

szakaszon, a közúti felüljáró töltéslába melletti szakaszon várakozni tilos (KRESZ 61. 

ábra) korlátozást vezet be. 

20. megbízza a polgármestert, hogy a végrehajtás előtt a rendőrség közlekedési 

szakembereivel egyeztesse a határozatban megfogalmazott forgalmirend-

változtatásokat.  

21. a változásokhoz szükséges forgalomtechnikai eszközök, jelzőtáblák, szerelvények 

beszerzésére bruttó 650.000,-Ft-ot biztosít keret jelleggel a 2017. évi költségvetés 

dologi kiadásainak terhére. 

22. a forgalmirend-változások végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok 

betartása és a Bicskei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának ellenőrzése mellett – 

megbízza a Bicskei Gazdasági Szervezetet és Komlós Kolos közlekedésépítő-útépítő 

technikust. 

 

23. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat folytasson egyeztetéseket a 

vasúttársasággal parkolók kialakítása ügyében. 

 

24.  A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat folytasson egyeztetéseket az 

egyházak vezetőivel a temetők környékén parkolóhelyek kialakítására vonatkozóan. 

 

25. A bizottság kéri a lakosság tájékoztatását a forgalmi rend változások tekintetében a helyi 

lapban, illetve a honlapon.  

 

 

11. 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 6,8,10 szám alatt, 

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

megnyugtatja az ott lakókat.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy a korábbi ülésükön jelezték, hogy a Kézay és 

Táncsics utca sarkán sövényt ültettek az ott lakók a közterületre és ott parkolnak, akadályozzák 

a kilátást, és ugyanez a helyzet az Apponyi-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, továbbá a Zrínyi utcában annyire megnövekedtek a 

tuják és az út szélére ültetett fák, hogy szükséges lenne a megmetszésük. Elmondja, hogy 
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szeretné tudni, hogy ezekben az ügyekben történt-e valami. Kérdezi, hogy van-e még egyéb 

bejelentés. Nincs. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A nyílt ülést 17 óra 44 perckor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Szabó Attila 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


