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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. június 21-én 15.00 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila elnökhelyettes 

 

Az ülésen távollévő tag:  

Dr. Bourgla Ossamah tag 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

 

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 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Kissné Bükkösi Éva ügyintéző 

 

Szabó Attila: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. 

Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Komlós Kolost.  

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  

 

Az elfogadott döntés: 

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

hozta:  

 

88/2018. (VI. 21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A 2018. június 21-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv- hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Komlós Kolost megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Szabó Attila: a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Megkéri, a 

bizottság tagjait, aki támogatja a napirendet jelezze. 
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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  

 

Az elfogadott döntés:  

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

hozta:  

 

89/2018. (VI.21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A 2018. június 21-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a 2018. június 21-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának módosításáról 

 Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Bicskei Viziközműrendszerek 2019-2033 évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske, külterület 5401/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről és címnyilvántartásba történő 

felvételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

1.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

Szabó Attila: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Szabó Attila: megköszöni a tájékoztatást, 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  

 

Az elfogadott döntés: 



 

3 

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

hozta:  

 

90/2018. (VI. 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 

elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet, a következők szerint 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2018 (……) önkormányzati rendelete 

 

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

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 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  5 254 357 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  5 254 357 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

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

1. Költségvetési bevételek összege:   2 240 978 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   5 242 676 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:       3 001 698 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege   3 013 379 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                   11 681 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                 3 013 379 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 3 493 035   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 493 035 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

a) kiadási főösszegét 434 931   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 434 931 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2018. évi költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét 116 380   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 116 380   ezer forintban 

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 95 521   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 95 521   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 34 530   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 34 530   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 255 953   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 255 953   ezer forintban 
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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 242 080   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 242 080   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 111 518   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 111 518   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. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

2.) Napirendi pont 

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Szabó Attila: megkéri Fritz Gábort, ismertesse az előterjesztést. 
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Fritz Gábor: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ebben a pontban két határozatról kell 

döntést hozni. Az első az alapító okirat módosításáról szól, a második az egységes szerkezetű 

alapító okirat jóváhagyásáról. 

 

Szabó Attila: megkérdezi van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri, hogy a módosító 

javaslattal egyet ért, kézfeltartással 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 

Az elfogadott döntés:  

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

hozta:  

 

91/2018. (VI.21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának 

módosításáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal fogadja el a 

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alapító okiratának módosítását: 

 

Módosító okirat (tervezet) 

 

A Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által 2017. augusztus 16. napján kiadott, 230/2017. számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének _______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 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

3 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

4 081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

5 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

 

2. Az alapító okirat 5.1. pontjában a „5 év határozott időre” szövegrész „legfeljebb 5 év határozott időre” 
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szövegrészre módosul. 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Bicske, 2018. ______________________________ 

 

P.H. 

Pálffy Károly 

polgármester  

 

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

polgármestert, hogy a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető Alapító 

Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a 

módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg. 
 

 

Szabó Attila: másodikként kéri, hogy aki az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja, 

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 

Az elfogadott döntés:  

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

hozta:  

 

92/2018. (VI. 21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratának jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető egységes 

szerkezetbe foglalt alapító  okiratának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal 

jóváhagyja a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát: 

Alapító okirat (tervezet) 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2060 Bicske, Nagy Károly utca 5. 

1.2.2. telephelye(i): 
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 telephely megnevezése telephely címe 

1 Üdülőtábor 8251 Zánka , Újhegyi út 21.  

 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. szeptember 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzata 

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 15. pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként a sport, ifjúsági ügyek ellátása, a sport és 

szabadidősport támogatása. A rekreációs –és szabadidős sport gyakorlása, biztosítása, 

feltételeinek megteremtése, ifjúsági tábor működtetése. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 

alapján az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz fűződő jogának biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési területén biztosítja a sportolási, pihenési 

és szórakozási lehetőséget biztosító uszodaszolgáltatást és uszodaüzemeltetést a tanuszodája 

által, valamint gondoskodik az iskolai úszásoktatás feltételeinek biztosításáról. 

Az ifjúsági tábor keretében megvalósítja a bicskei fiatalok üdültetését, táboroztatását. Olyan 

körülményeket biztosít, amely lehetővé teszi azt, hogy a kisebb jövedelmű családok és gyermekeik 

részére lehetővé váljon a balatoni nyaralás. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

3 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

4 081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

5 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

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

területe 

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

előirányzatok 50 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv egyszemélyi 

felelős vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 

meghatározott nyilvános pályázati eljárásban Bicske Város Önkormányzata Képviselő-

testülete legfeljebb 5 év határozott időre bízza meg. A pályázat elbírálásáig a költségvetési 

szerv megbízott vezetőjét a polgármester bízza meg, illetve menti fel. A költségvetési szerv 

pályázaton kiválasztott vezetőjét Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult 

felmenteni, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. 

§ g) pontja alapján a polgármester gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. 
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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. tv. 

 

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 Sportlétesítmény 

és Szabadidőközpont Üzemeltető ________________________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 Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető Alapító 

Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg. 

 

 

3.) Napirendi pont 

A Bicskei Viziközműrendszerek 2019-2033 évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Szabó Attila: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Szabó Attila: megköszöni a tájékoztatást. Kéri a bizottság tagjait, amennyiben kérdésük van 

az elhangzottakkal, leírtakkal kapcsolatban, azt most tegyék fel. Nincs kérdés, hozzászólás, 

kéri, hogy 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 

Az elfogadott döntés:  

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

hozta:  
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93/2018. (VI. 21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A víziközművek 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási tervéről 

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

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a víziközművek 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási 

tervéről szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) meghatalmazza a Fejérvíz Zrt-t a 2019 – 2033. évi gördülő fejlesztési terv 

vonatkozásában, hogy az alábbi víziközművek beruházási tervrészét elkészítse, az 

önkormányzat GFT-vel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit helyette és nevében teljesítse 

a MEKH-hez történő benyújtás és jóváhagyásra irányuló eljárásban. 

a) I/69. - 21-10481-1-003-00-12 Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 

b) I/12 - 11-10481-1-003-01-15 Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-

V  

c) II/1. - 11-10481-1-002-00-12 Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V 

 

2) az 1) c) pontban jelölt víziközmű esetében fejlesztési igényként kéri szerepeltetni a 

bicskei zártkertek (Galagonyás; Baboshegy-Középhegy-Előhegy) vezetékes ivóvízzel nem 

ellátott részeinek tervezési feladatait. A költségekre az éves bérleti díj biztosítja a fedezetet. 

 

3) felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazások és a fejlesztési igény(ek) aláírására. 

 

 

4.) Napirendi pont 

Bicske, külterület 5401/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről és címnyilvántartásba történő 

felvételéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Szabó Attila: megkéri Fritz Gábort ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti a napirendi pontot. 

 

Szabó Attila: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valami kérdésük, hozzászólásuk. 

Nincs kérdés, ezért 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 

   Az elfogadott döntés:  

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

hozta:  
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94/2018. (VI. 21.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Bicske, külterület 5401/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről és címnyilvántartásba 

történő felvételéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske, külterület 5401/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről és 

címnyilvántartásba történő felvételéről szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a 14/2014. (V.28.) számú önkormányzati rendelet 13.§ b) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva a Bicske külterületi 5401/2 hrsz-ú közterületet „Táborállás dűlő” -ként 

nevezi el és hozzájárul a közterület címnyilvántartásba történő felvételéhez, 

 

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

legrövidebb időn belül gondoskodjon az utcanévtábla kihelyezéséről. 

 

 

 

5.) Bejelentések:  

 

Szabó Attila: kéri a bizottság tagjait, hogy akinek bejelenteni valója van, tegye meg. Megadja 

a szót Csonka Istvánnak. 

  

Csonka István: megköszöni a József Attila utca elején elvégzett munkákat. 

 

Szabó Attila: megköszöni a bejelentést és további hozzászólás hiányában a nyílt bizottsági 

ülést bezárja 15.10 órakor. 

      

 

  

K.m.f. 

 

     Szabó Attila Komlós Kolos 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

 elnök helyettese tagja, jkv. hitelesítő 


