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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: 2018. március 21-én 1610 órakor 

 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila tag  

 

Az ülésen távollévő tag:  

Dr. Bourgla Ossamah 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor jegyző 

Bálint Istvánné alpolgármester  

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

Kissné Bükkösi Éva ügyintéző 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel 

határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Szabó Attilát. A meghívóban szereplő 

napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Megkéri a bizottság tagjait, aki támogatja a napirendet 

és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét jelezze. 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

 

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

hozta:  

 

35/2018. (III. 21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: 2018. március 21-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról és jegyzőkönyv-

hitelesítőjének megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Szabó Attilát megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek és elfogadja az alábbi napirendi pontokat. 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Partnerségi rendeletről 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A 17/2016. (VI.29.) a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Bejelentések 

 

 

 

 

1.) Napirendi pont: 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés részletesebb 

ismertetésére. Köszönti a bizottsági ülésen Bálint Istvánné Alpolgármester asszonyt. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e 

észrevételük, javaslatuk a rendelettel kapcsolatban. Ha nincs kéri, hogy szavazzanak: 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

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

hozta:  
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36/2018. (III.21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

 

1. § A Bicske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) 

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

 

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

szervei 2018. évi költségvetésének  

1. kiadási főösszegét  4 576 855 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  4 576 855 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

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

1. Költségvetési bevételek összege:   2 203 313 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   4 565 174 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:   2 361 861 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege   2 373 542 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                   11 681 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                     2 373 542 ezer forint 

7. külső finanszírozás összege                  0 ezer forint 

 

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

„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2 825 693   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 2 825 693 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 434 873   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 434 873 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Árpád utca 13. 2018. évi költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét 116 240   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 116 240   ezer forintban 



 

4 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 88 068   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 88 068   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 173 846   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 173 846   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2018. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 95 200   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 95 200   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 34 224   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 34 224   ezer forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 250 067   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 250 067   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 208 495   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 208 495   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

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

Központ – Kapcsolat Központ 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 238 820   ezer forintban 
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b) bevételi főösszegét 238 820   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 111 329   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 111 329   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet 1 – 36. 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. 

 

A rendelet-tervezet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2.) Napirendi pont: 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: Köszönti a Kapcsolat Központ vezetőjét. Felkéri Fritz Gábor 

jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést. Felhívja a bizottság figyelmét, hogy a napirendi pont 

kapcsán egy határozati javaslatról és egy rendelet-tervezetről kell döntenie a bizottságnak. 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megadja a szót Szabó Ágnes intézményvezető asszonynak. 

 

Szabó Ágnes: tájékoztatásképpen elmondja, hogy az önköltség számítást minden évben a 

képviselő-testületnek el kell fogadnia. Az önköltségi számok és a térítési díjak összege nagyban 

hatással vannak egymásra, de a térítési díj sosem lehet magasabb, mint az önköltség. Ez alapján 

nem kívánják módosítani a térítési díjakat. A házi segítség nyújtás szolgáltatásban a magasabb 

nyugdíjjal rendelkezők is bekerülhetnek a kedvezményezettek körébe. 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: kérdezi, hogy van-e számítás arra, hogy ez hány főt jelenthet. 

 

Szabó Ágnes: elmondja, hogy 2-3 fő aki most bekerülhet, de a nyugdíj emelések módosíthatják 

ezt és ha új ellátott érkezik akkor bővülhet, de valahol határt kell szabni. 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és kérdezi a bizottság tagjaitól, van-

e észrevételük, javaslatuk a rendelettel kapcsolatban. Ha nincs kéri, hogy szavazzanak, elsőként 

a határozatról. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

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

hozta:  

 

37/2018. (III.21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ 

Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

 

 

Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége: 

Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége:  3 027 Ft 

Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:    580 Ft 

 

Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása 

 

Szociális étkeztetés esetében: 

 

 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 325 Ft 

 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 775 Ft 

 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1 100 Ft 

 

Házi segítségnyújtás – szociális segítés: 

 1 egységre eső számított önköltség:   2 150 Ft (intézményi térítési díj/óra) 

 

 

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 

 1 egységre eső számított önköltség: 2 140 Ft (intézményi térítési díj/óra) 

 

  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

 1 egységre eső számított önköltség:       375 Ft 

 

Támogató szolgálat: 

 1 km-re eső számított önköltség:            245 Ft 

 1 személyi segítő órára eső önköltség:1 580 Ft 

 

Nappali ellátás esetén: 
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 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:   3 415 Ft 

1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:  2 640 Ft 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: másodikként kéri, hogy a rendelet-tervezetről döntsenek. 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

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

hozta:  

 

38/2018. (III.21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a  Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ 

Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 

13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

                           Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2018. (III.21.) önkormányzati rendelete 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§-ában kapott 

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

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

cdp://1/99700031.TV/104/
cdp://1/99700031.TV/104/
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„9. § (3) A házi segítségnyújtásban részesülő személy térítési díját az igazgató állapítja meg 

akként, hogy az intézményi térítési díjat,  

a) 97 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 40.000 

forintot, vagy 

b) 90 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 70.000 

forintot, vagy 

c) 88 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 95.000 forint 

összeget, vagy 

d) 75 %-kal, csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 120.000 

forintot, vagy 

e) 41%-kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 140.000 forint 

összeget.” 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

3.) Napirendi pont: 

A Partnerségi rendeletről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés részletesebb 

ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és kérdezi a bizottság tagjaitól, van-

e észrevételük, javaslatuk a rendelettel kapcsolatban. Ha nincs kéri, hogy szavazzanak: 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 



 

9 

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

hozta:  

 

39/2018. (III.21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Partnerségi rendeletről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés A 

Partnerségi rendeletről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.A rendelet hatálya 

1. § E rendelet hatálya Bicske településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), 

integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési 

eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv) és 

településképi rendeletének előkészítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint 

a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki. 

2. § Bicske településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, 

településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi 

rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 

szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint 

történik. 

2. A partnerek meghatározása 

3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt: 

a) a város közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
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b) városban székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek, 

c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a 

partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél 

írásban bejelentkező egyéb szervezet, 

e) a városban székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, 

f) a városban székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek. 

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet 

szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – 

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, 

b) a Bicskei Újságban, 

c) a www.bicske.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá 

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült 

tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében - 

a www.bicske.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 

5. § Településképi arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítése vagy módosítása 

esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató 

keretében – 

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, 

b) a Bicskei Újságban, 

c) a www.bicske.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá 

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a 

partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében 

– 

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, 

b) a Bicskei Újságban, 

c) a www.bicske.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá 

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

 (2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén 

a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi 

tájékoztató keretében – 

http://www.bicske.hu/
http://www.bicske.hu/
http://www.bicske.hu/
http://www.bicske.hu/
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a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, 

b) a Bicskei Újságban, 

c) a www.bicske.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá 

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

 (3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a 

partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi 

tájékoztató keretében – 

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, 

b) a Bicskei Újságban, 

c) a www.bicske.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá 

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

 (4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által 

rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet 

következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet 

megelőzése miatt indokolt, a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő 

készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. 

rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.bicske.hu honlapon közzétett 

hirdetmény útján történik. 

(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása 

esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi 

tájékoztató keretében – a www.bicske.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 

7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett államigazgatási 

szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot, 

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és 

c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik. 

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 

a)  az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, 

tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az 

elkészült jóváhagyandó munkarészeket, 

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és 

c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik. 

8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, 

http://www.bicske.hu/
http://www.bicske.hu/
http://www.budafokteteny.hu/
http://www.budafokteteny.hu/
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képviselő-testületi ülések megtartására, vezetésére vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni. 

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának 

módja 

9. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe 

kell foglalni. A közzétett hirdetmény alapján, valamint a lakossági fórumot követően a 

partnerek a tájékoztatóban meghatározott, a Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdése szerinti 

határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon: 

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal címére – 2060 Bicske, 

Hősök tere 4. - történő megküldéssel, vagy 

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel. 

(2) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő 

elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési 

dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek. 

(3) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési 

szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a 

Polgármesternek címezve. 

(4) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó 

döntés-tervezetet készít. 

10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem 

fogadás indokolásáról a Polgármester dönt. 

(2) Minden, a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben 

nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása 

mellett. 

11. § (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási szakasz 

rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja. 

(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és 

javaslatokat, továbbá ezek indoklását a főépítész összesíti és nyilvántartja. 

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza: 

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét, 

b) a vélemény beérkezésének időpontját, 

c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát, 

d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén 

ennek indokát, 

e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy - 

a 10. § (2) bekezdés szerinti esetekben - a Polgármester döntésének megjelölését. 
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(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére 

vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni. 

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és 

településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések 

12. § A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján - gondoskodik 

az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési 

eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről a www.bicske.hu honlapon. 

13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 

30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a Polgármester a főépítész útján 

gondoskodik. 

6. Záró rendelkezések 

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően induló eljárásokban kell 

alkalmazni. 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri, hogy aki a 18/2015. (II. 26.) számú önkormányzati határozat 

hatályon kívül helyezéséről szóló határozati javaslattal egyetért, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

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

hozta:  

 

 

 

 

 

 

http://www.budafokteteny.hu/
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40/2018. (III.21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 18/2015. (II. 26.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a 18/2015. (II. 26.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Város Településfejlesztéssel és 

Településrendezéssel összefüggő partnerségi rendjéről szóló 18/2015. (II. 26.) számú 

határozatát a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

hatálybalépésének napjával hatályon kívül helyezi. 

 

 

4.) Napirendi pont: 

A 17/2016. (VI.29.) a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés részletesebb 

ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a mezőőri járulékot évente kétszer kell 

befizetni és minden megkezdett hektár járulékköteles. Akinek több ingatlana van és ha ezen 

ingatlanok száma együttesen sem nem érik el az 1 hektárt azoknak is külön-külön 

ingatlanonként kell fizetni. Ezt a helyzetet szeretné rendezni ez a rendelet módosítás. 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és kérdezi a bizottság tagjaitól, van-

e észrevételük, javaslatuk a rendelettel kapcsolatban. Ha nincs kéri, hogy szavazzanak 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

41/2018. (III.21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2018. (…) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata a mezei őrszolgálat létesítéséről szóló 17/2016. (VI.29.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A mezei őrszolgálat létesítéséről szóló 17/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. §  (1) A mezőőri járulék mértéke megkezdett hektáronként 500 Ft. 

(2) Amennyiben a járulékfizetésre kötelezett személy tulajdonában vagy használatában lévő 

valamennyi ingatlan együttes területe nem éri el az 1ha-t, a járulékfizetési kötelezettség 

összesen 500 Ft. 

 

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

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

5.)  Napirendi pont: 

A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés részletesebb 

ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a társulás feladatai kiüresedtek és a 

társulás megszüntetésére tesz javaslatot ez a határozat. 

 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és kérdezi a bizottság tagjaitól, van-

e észrevételük, javaslatuk a rendelettel kapcsolatban. Ha nincs kéri, hogy szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

hozta:  

 

42/2018. (III.21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről szóló rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) 

bekezdésében, valamint a 91.§ b) pontja alapján a Zsámbéki Medence Regionális 

Területfejlesztési Társulás 2018. március 31. napjával történő megszüntetését jóváhagyja, 

2) a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről szóló 

megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, 

3) felhatalmazza a polgármestert a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6.)  Bejelentések 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: Kéri a bizottság tagjait, hogy akinek bejelenteni valója van tegye 

meg. 

 

Csonka István: Javasolja, hogy a József Attila utcai óvodánál legyen zebra, mert az autók nem 

adnak elsőbbséget a gyalogosoknak, így véleménye szerint veszélyes az átkelő rész. 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a javaslatot és bezárja a nyílt ülést 16.28-kor. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Szabó Attila 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

 elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


