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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottságának soros, nyílt üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4. 

 

Az ülés időpontja: 2018. szeptember 24-én 15 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 tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző 

 

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

határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Megkéri, a 

bizottság tagjait, hogy aki támogatja a napirendet, 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  

 

Az elfogadott döntés: 

Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

109/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

a 2018. szeptember 24-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a 2018. szeptember 24-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.)  Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 
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3.)  Településrendezési eszközök módosításáról – Grund területe 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.)  Településrendezési eszközök módosításáról – új sportcsarnok területe 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.)  Településrendezési eszközök módosításáról – „Lajtha ház” területe 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.)  Bicske Város Önkormányzat 2019–2022 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 

tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.)  Bicske Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.)  Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. második negyedévben 

elvégzett munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.)  „az MBVK elektronikus árverési rendszerébe történő regisztrációról” elnevezésű 

határozat tartalmának megerősítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.)  Bejelentés 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Szabó Attilát.  

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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

110/2018. (IX.24) HATÁROZATA 

 2018. szeptember 24-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Szabó Attilát megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

1.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferencné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
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Fritz Gábor: tájékoztatójában elmondja, hogy a rendelet módosítás tartalmazza a 

közfoglalkoztatottak állami támogatását, mezőőri járulékot, jármű értékesítést, az előirányzatok 

közötti átcsoportosítást. Előirányzatok főösszege 6 536 eFt-val kerül megnövelésre. Tájékoztatja 

a bizottságot, hogy a Gazdálkodási Bizottság és a Humánerőforrások Bizottsága is tárgyalta és 

támogatja a határozati javaslatot. 

 

Iványi Ferencé: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Amennyiben nincs, kéri 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

111/2018. (IX.24) HATÁROZATA 

 

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, miszerint 

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 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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  5 260 893 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  5 260 893 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

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

1. Költségvetési bevételek összege:   2 247 514 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   5 249 212 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:       3 001 697 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 
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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 3 494 354   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 494 354 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

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 1. 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 261 170   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 261 170   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. 
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(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 az 1 – 36. melléklet 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 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferencné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy a jogszabály szerint nem kötelező az első féléves gazdálkodásról 

beszámolót készíteni, ennek ellenére úgy gondolták, indokolt, hogy a bizottságok tájékoztatást 

kapjanak a gazdálkodásról. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült a beszámoló 

az összehasonlíthatóság miatt.  

 

Iványi Ferencné: elmondja a Bölcsőde visszaköltöztetésével kapcsolatban, hogy a 

beszámolóban a Bölcsőde pályázata is szerepel. Továbbá örömmel hallotta, hogy a Bölcsőde 

felújítása befejeződik és napokon belül vissza tudják költöztetni az intézményt. Megköszöni a 

tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

112/2018. (IX.24) HATÁROZATA 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

javasolja tudomásul vételre Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének első félévi 

teljesítéséről készült beszámolót a mellékleteivel együtt. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3.) Napirendi pont 

Településrendezési eszközök módosításáról – Grund területe 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferencné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület korábban már döntött az 

ingatlanok lakóterületekké legyenek alakítva. Jelenleg a terület zöld területbe sorolt, ezért 

szükséges a településrendezési eszközök módosítása. 

 

Iványi Ferencné: kérdezi az ingatlanok nagyságát. 

 

Fritz Gábor: válaszában elmondja, hogy a 2363/1 hrsz-ú ingatlan 9701 m2, a 2363/2 hrsz-ú 

ingatlan 2349 m2. 

 

Csonka István: kérdezi, hogy az ingatlanokkal kapcsolatban van-e esetleg jelentkező, érdeklő? 

 

Fritz Gábor: válaszában elmondja, konkrét megkeresés, még nincs. 

 

Iványi Ferencné: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Amennyiben nincs, kéri 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

113/2018. (IX.24) HATÁROZATA 

 

Településrendezési eszközök módosításáról – Grund területe 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Településrendezési eszközök módosításáról – Grund területe szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Bicske 2363/1 és 2363/2 hrsz-ú ingatlanok területet kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja, 

2. a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel 

megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

3. külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását 

előzetesen nem tartja szükségesnek, tekintettel arra, hogy jelentős környezeti hatás nem 

várható, 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítása érdekében 

szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 

4.) Napirendi pont 

Településrendezési eszközök módosításáról – új sportcsarnok területe 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferencné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: elmondja ismertetőjében, hogy az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát 

megkapta. A Bicskei Torna Club TAO pályázatot nyújtott be. A területen valósulna meg a 

pályázattal egy multifunkciós sportcsarnok. A tervezett beruházás megvalósulásához a 

településrendezési eszközök módosítása szükséges. 

 

Iványi Ferencné: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Amennyiben nincs, kéri 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

114/2018. (IX.24) HATÁROZATA 

 

Településrendezési eszközök módosításáról – új sportcsarnok területe 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Településrendezési eszközök módosításáról – új sportcsarnok területe 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Bicske 0171/3 hrsz-ú ingatlanon tervezett sportcsarnok területet kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítja, 
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2. a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel 

megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

 

3. külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását 

előzetesen nem tartja szükségesnek, tekintettel arra, hogy jelentős környezeti hatás nem 

várható, 

 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítása érdekében 

szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 

5.) Napirendi pont 

Településrendezési eszközök módosításáról – „Lajtha ház” területe 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferencné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy döntött a képviselő-testület már a Vörösmarty utca 26. szám alatti 

ingatlanról. A tervek szerint a „Lajta” épületben múzeum létesülne és rendezvény, közösségi ház, 

rendezvény tér létesítésére kerülne sor. A beruházás megvalósításához a településrendezési 

eszközöm módosítására van szükség.  

 

Iványi Ferencné: hozzászólásában elmondja, hogy ez egy eléggé vizenyős terület. Kérdése, 

hogy az építkezések miatt a magas talajvíz nem fog gondot okozni szomszédos ingatlan 

tulajdonosainak? 

 

Fábián Róbert: válaszában elmondja, hogy a tervek szerint a csapadékvíz elvezetésre kerül. 

 

Iványi Ferencné: megköszöni a tájékoztatásokat, és megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Amennyiben nincs, kéri 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

115/2018. (IX.24) HATÁROZATA 

 

Településrendezési eszközök módosításáról – „Lajtha ház” területe 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja Településrendezési eszközök módosításáról – „Lajtha ház” területe szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Bicske Vörösmarty utca 24-26 szám alatti 1068/1, 1068/2 és a 1084 hrsz-ú ingatlanokon 

tervezett kulturális és közösségi célt szolgáló beruházásokkal érintett területet kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja, 

 

2. a településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel 

megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

 

3. külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását 

előzetesen nem tartja szükségesnek, tekintettel arra, hogy jelentős környezeti hatás nem 

várható, 

 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítása érdekében 

szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 

6.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2019–2022 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferencné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Iványi Ferencné: megköszöni a tájékoztatásokat, és megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Amennyiben nincs, kéri 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

116/2018. (IX.24) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2019–2022 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2019–2022 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 

tervéről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2022 évekre vonatkozó stratégiai 

ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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7.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferencné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy jogszabály előírása szerint készült a belső ellenőrzési terv. A 

határozat melléklete tartalmazza az ellenőrzés tárgyait, úgymint Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

2018. félévi gazdálkodása és működése, Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

szabályzatainak teljessége, aktualizáltságuk, valamint a Kapcsolat Központ közalkalmazottainak 

nyilvántartása, közalkalmazotti besorolások ellenőrzése. 

 

Csonka István: elmondja, hogy a tervezet könnyen átlátható. 

 

Iványi Ferencné: megköszöni a tájékoztatásokat, és megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Amennyiben nincs, kéri 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

117/2018. (IX.24) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési 

tervét a melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

8.) Napirendi pont 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. második negyedévben elvégzett 

munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferencné: köszönti Nagy Attila igazgató urat. Megkérdezi kíván-e a beszámolóhoz még 

hozzátenni. 

 

Nagy Attila: a konkrét kérdésekre szívesen válasz. A beszámolót nem kíván kiegészíteni. 
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Fritz Gábor: elmondja, hogy az Együttműködési Megállapodás alapján végzi a munkáját a 

BGSZ. A beszámoló testületi döntés alapján negyedévente készül el. 

 

Iványi Ferencné: kérdezi, hogy mikor kerül sor az engedélyezett fakivágásra. 

 

Nagy Attila: elmondja, hogy teljes fakivágásnál nem várják meg a vegetáció végét. A munkákat 

rangsorolni szokták, továbbá a Tűzoltósággal is egyeztetni kell. A fák kivágása nincs határidőhöz 

kötve. 

 

Iványi Ferencné: megkérdezi van-e valakinek további kérdése az igazgató úrhoz. Amennyiben 

nincs, kéri 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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

118/2018. (IX.24) HATÁROZATA 

 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. második negyedévben elvégzett 

munkálatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. második negyedévben elvégzett munkálatairól szóló 

beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

9.) Napirendi pont 

 „az MBVK elektronikus árverési rendszerébe történő regisztrációról” elnevezésű határozat 

tartalmának megerősítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferencné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy adminisztrációs hiba történt a 2018. június 21-i 

ülés jegyzőkönyvében, két határozat két azonos számozást kapott. Ezt úgy lehet javítani, ha a 

bizottság tartalmában megerősíti a „az MBVK elektronikus árverési rendszerébe történő 

regisztrációról” elnevezésű határozatát. 

 

 

Iványi Ferencné: megköszöni a tájékoztatásokat, és megkérdezi van-e valakinek kérdése. 

Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 
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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  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

119/2018. (IX.24) HATÁROZATA 

 

„az MBVK elektronikus árverési rendszerébe történő regisztrációról” elnevezésű 

határozat tartalmának megerősítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a 96/2018. (VI.21.) „MBVK elektronikus árverési rendszerébe történő regisztrációról” 

elnevezésű határozatát tartalmában megerősíti. 

 

 

10.) Napirendi pont 

Bejelentés 

Iványi Ferencné: megkérdezi a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki bejelentést tenni. 

 

Csonka István: egy észrevételt kíván bejelenteni, mellyel az utca lakosai fordulnak hozzá. A 

József Attila utca (templomtól lefe) jobb oldalán járhatatlan a járda, életveszélyes. A járda 

töredezett, össze-vissza áll, az üres telkeken a fák a gaz nehezíti a járhatóságot. Az átkelés az 

idősebbek számára az autóforgalom miatt egyre nehezebb. Esős időszakkor a víz a járdákon 

folyik végig. Az elkövetkező időszakra tekintettel szükségesnek találja, hogy valamilyen 

megoldást találjon az önkormányzat. 

 

Iványi Ferencné: kérdezi, hogy mikor várható a József Attila utcában lévő Tagóvoda 

homlokzatának kijavítása, mivel balesetveszélyes lehet. 

 

Fábián Róbert: válaszolva elmondja, hogy a napokban a vállalkozó, akit felkértek ad árajánlatot 

a munkára és azt követően kerülhet sor a karbantartásra. 

 

 Iványi Ferencné: a nyílt ülést 15 óra 30 perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné Szabó Attila 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

 elnöke tagja, jkv. hitelesítő 


