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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. április 19-én 15.30 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: 

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Kissné Bükkösi Éva ügyintéző 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

 

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

 

58/2018. (IV.19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

 

Tárgy: 2018. április 19-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról és jegyzőkönyv-

hitelesítőjének megválasztásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Szabó Attilát megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek és elfogadja az alábbi napirendet 
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1.) A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

2.) Bejelentések 

 

 

1.)Napirendi pont: 

A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztésről. Elmondja, hogy az 

előterjesztést a Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és támogatta. 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatót, és megkérdezi van-e valakinek 

kérdése. 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:  

 

59/2018. (IV.19.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

• A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C törvény IX. 

Helyi önkormányzatok támogatási fejezete 3. melléklet II.2. pontja alapján meghirdetett tárgyi 

pályázaton részt kíván venni. 

• A pályázat keretében a Madách I. és a Tószeg utcák burkolatát kívánja felújítani, mely 

felújítás becsült költsége 60 millió Ft. 

• A pályázathoz szükséges 30 millió Ft önerőt biztosítja Bicske Város Önkormányzatának 

2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 31. melléklet 17. 

pontjában megjelölt keret terhére. 
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• A pályázat előkészítési költségeire 2 millió Ft-ot biztosít Bicske Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 

31. melléklet 7. pontjában megjelölt keret terhére. 

• Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása, valamint az pályázatban 

foglalt 

 

 

2.) Bejelentések 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a bizottság tagjait, akinek bejelentése van tegye meg. 

 

Csonka István: jelzi, hogy a József Attila utcában a fű nagysága miatt nem szép az utca 

látványa, és ahol idős emberek élnek, nem tudják rendben tartani a házuk előtti területet. 

Kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy valaki levágja a füvet.  

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy Bicskei Gazdasági Szervezethez tartozik a közterület rendben 

tartása az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján. Véleménye szerint 

magánterületeken vállalkozási tevékenységként elvégezheti ezeket a feladatokat a BGSZ, tehát 

talán legegyszerűbb őket megkérni.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy a Családsegítő Szolgálat is tud esetleg segítséget 

nyújtani az idős emberek mindennapi feladataiban. Példaként elmondja, hogy a tél folyamán a 

hóeltakarításban is segítséget nyújtottak. Véleménye szerint a Gondozási Központ az illetékes 

ebben.  

 

Csonka István: továbbá jelzi, hogy a Botond téren, a benzinkút vízelvezető árka tele van 

szeméttel és rendkívül zavarja az ott lakókat. Kérdezi, hogy kihez tartozik ez a terület. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy amennyiben közterület, akkor a Bicskei Gazdasági Szervezet 

hatáskörébe tartozik az árkok tisztán tartása. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: jelzi, hogy Apponyi Albert utca és Batthyányi Lajos 

kereszteződésében a vízelvezető beton kockákból kiépített oldal fala veszélyes. Továbbá a 

Kakas tanóvoda melletti ároknál is hasonló a helyzet. Széchenyi és Kézai utca sarkán a csatorna 

fedélből bodzafa nőtt ki, ami akadályozza a közlekedést. 

Nincs több bejelentés, ezért megköszöni a munkát és a nyílt ülést 15.38 órakor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Szabó Attila 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

 elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


