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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. november 26-án 16 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila tag 

Dr. Bourgla Ossamah tag 

 

Az ülésen távollévő tag:  

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor jegyző 

Setéth-Fazekas Hajnalka Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző 

Komlós Tamás mb. tűzoltóparancsnok 

 

Iványi Ferenc Tivadarné köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel ha-

tározatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Szabó Attilát. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

133/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

a 2018. november 26-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizott-

sága Szabó Attilát megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 
 

Iványi Ferenc Tivadarné a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. 

Megkéri, a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a napirendet, jelezze. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

134/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

a 2018. november 26-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizott-

sága a 2018. november 26-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 előterjesztő: polgármester 

 

2) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

előterjesztő: polgármester 

 

3) A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

   előterjesztő: polgármester 

 

4) Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről 

szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról 

előterjesztő: polgármester 

 

5) A Bicskei Kultúrkúria üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról 

  előterjesztő: polgármester 

 

6) A FEJÉRVÍZ ZRt. Igazgatóságába igazgatósági tag delegálásáról 

 előterjesztős: polgármester 

 

7) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. harmadik negyedévben elvégzett 

munkálatokról 

előterjesztő: polgármester 

 

8) Bejelentések 
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1.) Napirendi pont 

Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett in-

tézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné köszönti Komlós Tamás megbízott tűzoltóparancsnokot, és kérdezi, 

hogy kíván-e kiegészítést tenni a beszámolójához. 

 

Komlós Tamás köszöni a meghívást, nem kíván kiegészítést tenni a beszámolójához, a kérdé-

sekre válaszol. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné megköszöni a két tűzoltóság között jó munkakapcsolatot, hogy a to-

vábbképzéseket Tatabányán megtartják a bicskei tűzoltók részére. Kérdezi, hogy alapképzés 

vagy egyéb képzést is kapnak a tűzoltók a Tatabányai Tűzoltóságon.  

 

Komlós Tamás elmondja, hogy az alapképzést tudják biztosítani, ami a bicskei tűzoltóknak a 

munkájuk ellátásához szükséges. Három hónapot vesz igénybe a tanfolyam, nem kell Budapestre 

felutazni, könnyebb Tatabányára eljutni, rugalmas az oktatásuk. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné a tűzoltóság személyi létszámáról érdeklődik. 

 

Komlós Tamás válaszában elmondja, hogy szerencsére nincs nagy fluktuáció az állományban. 

Tatabányán 87 fővel dolgoznak. Ez a jó munkahelyi légkörnek köszönhető. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné megköszöni a válaszokat és a jelenlétet, jó egészséget, eseménymen-

tes napokat kíván a tűzoltóságnak. Megkérdezi van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri 

szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

135/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett in-

tézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága elfogadás javasolja a 

Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Bicske 

tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos fel-

adatokról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Bicske tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.  

 

2) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor tájékoztatójában elmondja, hogy a jogszabályi előírások alapján a költségvetési 

rendelet módosításra került. Az előterjesztés tartalmazza az előirányzatok növekedését, indoko-

lását. Az előirányzatok főösszege 266 176 eFt-al növekednek. A Gazdálkodási Bizottság és a 

Humánerőforrások Bizottsága már tárgyalta az előterjesztést és mindkét bizottság egyhangúan 

támogatja a módosítást. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megkérdezi van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri sza-

vazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

136/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizott-

sága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módo-

sításáról szóló rendelet-tervezetet, miszerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2018. (…...) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzat 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: 
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1. § Bicske Város Önkormányzat 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  5 527 069 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  5 527 069 ezer forintban 

állapítja meg. 

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

1. Költségvetési bevételek összege:   2 513 690 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   5 515 388 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 3 699 552   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 699 552 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 443 246   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 443 246 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 116 528   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 116 528   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 88 160   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 88 160   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 173 937   ezer forintban 
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b) bevételi főösszegét 173 937   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 119 953   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 119 953   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 37 028   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 37 028   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 264 703   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 264 703   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 261 145   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 261 145   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 114 322   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 114 322   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép. 
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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 mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3) Napirend 

A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábort, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor tájékoztatójában elmondja, hogy az adórendelet hatályba lépését megelőző hónap 

ötödik napjáig adatot kell szolgáltatni a Magyar Államkincstár felé. Minden évben az adórendelet 

felülvizsgálatát meg kell tennie az önkormányzatnak. A rendelet módosítás az adóalanyok terhe-

inek csökkentésére irányul, azzal, hogy a gépjármű tároló és garázs után fizetendő adó mértéke 

a 312.-Ft/m2/évről  228.-Ft/m2/évre csökken. A bizottság hatásköre az SzMSz szerint a rendelet 

tervezet véleményezése. A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és támogatja. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés. 

 

Dr. Bourgla Ossamah javasolja, hogy az ingatlan adók ne legyenek, ezzel a lakosság terheit 

csökkennének. Amennyivel nő az iparűzési adó és gépjármű adó, ugyanannyival csökkentésre 

kerülne az építményadó. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy az iparűzési adó nem egy tervezhető adónem, ellenben az építmény-

adóval, ahol négyzetméterre vonatkozik az adónem, az nem változik adóösszeg jobban tervez-

hető. 

 

Dr. Bourgla Ossamah véleménye szerint a gazdasági működést figyelembe véve az elmúlt  

öt-hat évre visszatekintve látható, hogy az iparűzési adó mértéke, folyamatosan nő. Szerinte a 

jövőben is ugyanilyen mértékű iparűzési adóval lehet számolni és akkor lehetne csökkenteni a 

lakosság terheit. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné Dr. Bourgla Ossamahtól kérdezi, hogy egy arányos csökkentést java-

sol. 
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Dr. Bourgla Ossamah véleménye szerint az adóbevételek nem csökkennek a városnak, vi-

szonyt a lakosságnak a terhei csökkenthetők lennének.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Dr. Bourgla Ossamahtól kérdezi amilyen arányban az adóbevételek 

növekednek, olyan arányban csökkenjenek az építmény adók.  

 

Dr. Bourgla Ossamah hozzászólásában elmondja, hogy a költségvetési rendelet napirendi pont-

nál már kimutatták, hogy milyen mértékben nőttek az iparűzési adók és gépjármű adók ebben az 

évben. Ennek a növekedésnek az erejéig lehetne csökkenteni az építmény adót.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné javaslata, át kell tekintetni, hogy ez az esetleges módosítás globálisan 

milyen kihatásokkal lenne a költségvetésre. 

 

Dr. Bourgla Ossamah mondja, hogy a költségvetést nem érintené. Mivel ugyanannyi bevétele 

lenne adókból az önkormányzatnak jövőre, mint most, csak a bevételek nagy részét nem a lakos-

ság fizetné meg, hanem a vállalkozások és a gépjármű tulajdonosok. 

 

Szabó Attila kérdezi, hogy fordított esetben mi lenne, hogy ha esetleg nem jön be az az iparűzési 

adó, ami ebben az évben megjelent az önkormányzatnál, mivel ezt előre nem lehet kiszámítani.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné Fritz Gábortól kérdezi, hogy Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag ja-

vaslatáról kell döntenie a bizottságnak. 

 

Dr. Bourgla Ossamah javaslatát továbbra is fenntartja. 

 

Fritz Gábor válaszában elmondja, hogy lehet bizottsági javaslat is, de ez rendeleti szinten nem 

fog tudni megjelenni, mivel differenciálni kell a javaslatot, belterület-külterület ingatlanok, ma-

gányszemély, vállalkozó stb vonatkozásában. 

 

Dr. Bourgla Ossamah hozzászólásában elmondja, hogy csak a magánszemélyekre gondolva 

tette ezt a javaslatot. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné hozzászólásában mondja, érti a javaslatot, de számszerűsítés nincs 

mögötte. 

 

Dr. Bourgla Ossamah elmondja, ha plusz bevétele van az önkormányzatnak, mely adók for-

májában jelenik meg. Lehetne a rendeletet úgy módosítása, hogy most legyen a tavalyi év ipar-

űzési és gépjármű adója 100%, és a bázis az idei évnek az építményadója. Annyi százalékkal 

lehetne csökkenteni az építményadót, amennyi százalékban nő az iparűzési és gépjármű adó.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy a javaslatban az szerepel, amit biztosan lehet vál-

lalni. Kérdezi Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tagot, hogy fenntartja a javaslatát. 

 

Dr. Bourgla Ossamah javaslatát fenntartja. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: összefoglalva elmondja, hogy Dr. Bourgla Ossamah által tett javas-

lat kiegészül azzal, hogy amennyiben úgy látja a Polgármesteri Hivatal, hogy a javaslatra van 

fedezett, akkor kerüljön a képviselő-testület elé szavazásra. Kéri a bizottság megvizsgálni, hogy 

a 150 m2 alatti lakóingatlanok adómértékének csökkentése mennyi összeget jelent. 
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Fritz Gábor felhívja a bizottság figyelmét, hogy külön kell szavazni a javaslatról és külön kel 

szavazni a határozati javaslatról. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, hogy ki támogatja Dr. Bourgla Ossamah  

bizottsági tag javaslatát. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 1 igen, 0 nem, 4 tartózkodás  

 

Bizottság nem támogatta a javaslatot. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi a bizottság tagjait, hogy ki ért egyet az előterjesztésben sze-

replő határozati javaslattal. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

137/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

__/2018. ( _____ ) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjá-

ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében a 

„312,- Ft/ m²/év” szövegrész helyébe a „228,-Ft/m2/év” szöveg lép. 

 

2.§ Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

polgármester jegyző 
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ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2018._____ 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 

4) Napirend 

Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről 

szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábort, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor tájékoztatójában elmondja az elmúlt időszakban több esetben érkezett megkeresés 

a társaságok vezetőitől, valamint a felügyelőbizottságoktól, hogy a képviselő-testület vizsgálja 

felül hivatkozott döntését és az adminisztrációs teher csökkentése érdekében a beszámoló készí-

tési kötelezettséget féléves időszakban határozza meg. Javaslat a 276/2016. (IX.28.) számú hatá-

rozat visszavonása és a beszámolási kötelezettség féléves és éves benyújtási határidejének meg-

határozása. 

Iványi Ferenc Tivadarné megkérdezi van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri sza-

vazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

138/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről 

szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kö-

telezettségéről szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról szóló határozati javas-

latot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről 

szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, 

2. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségét 

féléves időszakban határozza meg, 

3. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolóinak leadási 

határidejét az alábbiak szerint határozza meg: 

Féléves beszámoló leadási határideje: minden év augusztus 15. 

Éves beszámoló leadási határideje: minden év március 31. 

 

5) Napirendi pont 

A Bicskei Kultúrkúria üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábort, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor tájékoztatásul elmondja, hogy az Ady Endre utcában elkészült a Kultúrkúria, az 

üzemeltetéséről döntést kell hozni. A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, mint 

költségvetési szerv lesz az épület üzemeltetője. Az üzemeltetéssel a Művelődési Központ alap-

feladatát tudja ellátni, színesíteni. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné megkérdezi van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri sza-

vazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

139/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

a Bicskei Kultúrkúria üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicskei Kultúrkúria üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról szóló ha-

tározati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.) úgy dönt, hogy a Bicske 1748 hrsz-ú, természetben Ady Endre utca 11. sz. alatti 409 m2 

területű ingatlant 2018. december 1. napjával, határozatlan időtartamra, térítésmentesen 

a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár számára üzemeltetésre átadja, a 

határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés szerint, 

2.) felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 



 

12 

6)Napirendi pont 

A FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatóságába igazgatósági tag delegálásáról. 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábort, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a társasági törvény működésének feltétele, hogy 2019. január  

1-jétől új igazgatóság és felügyelő bizottság megkezdje a működését. Az igazgatóságba Bicske 

Város Önkormányzata egy fő delegálására jogosult. Jelenleg Döme László látja el ezt a feladatot.  

A határozati javaslatban Döme László delegálása szerepel. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy a megbízás 2019. január 1-jétől 2019. december  

31-ig szól. Megkérdezi van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

Bizottság 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

140/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatóságába igazgatósági tag delegálásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatóságába igazgatósági tag delegálásáról szóló ha-

tározati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a FEJÉRVÍZ ZRt. Igazgatóságába Döme Lászlót (lakóhely: 2060 Bicske, Apponyi u. 15.) 

igazgatósági tagnak delegálja. 

2. Felhatalmazza polgármestert, hogy a delegálás ügyében a FEJÉRVÍZ ZRt. közgyűlése 

felé eljárjon. 

 

7) Napirendi pont 

Beszámoló a Bicske Gazdasági Szervezet által 2018. harmadik negyedévben elvégzett 

munkálatokról 

előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megkérdezi van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolat-

ban. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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Az elfogadott döntés: 

Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

141/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018.  

harmadik negyedévben elvégzett munkálatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018.  

harmadik negyedévben elvégzett munkálatokról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. harmadik 

negyedévben elvégzett munkálatokról szóló melléklet szerinti beszámolót elfogadja. 

8) 

 

Bejelentés 

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

Bejelentés nem volt, az ülést 16 óra 30 perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné Szabó Attila 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

 elnöke tagja, jkv. hitelesítő 


