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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. december 10-én 16 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

Dr. Bourgla Ossamah tag megérkezett 16 óra 5 perckor 

 

Az ülésen távollévő tag:  

Szabó Attila 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 3 fővel ha-

tározatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Komlós Kolost. Egyben elmondja, hogy Szabó 

Attila jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a bizottsági ülésen. 

 

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 Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

142/2018. (XII.5.) HATÁROZATA 

a 2018. december 10-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

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

sága Komlós Kolost 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: 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: 

Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

143/2018. (XII.5.) HATÁROZATA 

a 2018. december 10-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

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

sága a 2018. december 10-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről  

(390. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Tehetséggondozási alap létrehozásáról 

(407. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) A Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről 

(410. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

(419. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről 

(413. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6) Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

(414. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7) Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban érkezett észrevételekről 

(426. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8) Bejelentések 
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1) napirendi pont A köztisztviselők illetménykiegészítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor tájékoztatójában elmondja, hogy a Kttv. alapján a képviselő-testület tárgyévre illet-

ménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke felsőfokú végzettségű köztisztviselő eseté-

ben köztisztviselő alapilletményének 30%-a, középfokú végzettségű köztisztviselő esetében 20 

%-a. 

 

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

zanak. 

 

 

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: 

Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

144/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezetet 

 

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

sága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat a köztisztviselők illetménykiegé-

szítéséről szóló rendelet-tervezetet, miszerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (…..) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A Bicskei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köz-

tisztviselők alapilletményük 30%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

(2) A Bicskei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott középiskolai végzettségű köztisztvise-

lők alapilletményük 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2018. (I. 31.) önkormány-

zati rendelet. 
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        Pálffy Károly     Fritz Gábor 

   polgármester         jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                       jegyző                                                                    

 

 

 

Dr. Bourgla Ossamah 16 óra 5 perckor megérkezett az ülésre. Jelenlévők létszáma 4 fő. 

 

 

2) Tehetséggondozási alap létrehozásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor tájékoztatójában elmondja, hogy a Humánerőforrások Bizottságának elnök asszo-

nya részéről fogalmazódott meg az a javaslat, hogy helyi szinten is szükséges lenne működtetni 

egy tehetséggondozási rendszert. Eredeti jogalkotási hatáskörben alkothatja meg ezt a rendeletet 

a képviselő-testület. A támogatás 50.000.-Ft, magánszemélyeket lehet támogatni, a döntést a 

képviselő-testület hozza meg. A döntést a munkacsoport készíti elő és tesz javaslatot a képviselő-

testület felé. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy ilyen kezdeményezés már van a sport területén, tá-

mogatja a kezdeményezést.  

 

Csonka István kérdezi, hogy az életkorhoz kötött a pályázók köre és az összeg fix összeg vagy 

akár változhat is, emelkedhet. 

 

Fritz Gábor válaszában elmondja, hogy nincs életkorhoz kötve, a keretösszeget a költségvetési 

rendelet határozza meg.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy évi két alkalommal lehet majd pályázni, ami akár egy 

pályázó esetében kétszer ötvenezer forintot is jelenthet. 

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: 

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

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
145/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

tehetséggondozási alapról szóló rendelet 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága el-

fogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat tehetséggondozási alapról szóló rendelet-terveze-

tet, miszerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (…….) önkormányzati rendelete 

 

a tehetséggondozási alap létrehozásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § Bicske Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tehetséggondozási alapot hoz létre 

olyan személyek számára, akik a tudomány, a művészet vagy a sport, illetve egyéb tanulmányaik területén 

komoly teljesítményt értek el, illetve tehetségük további kibontakozásához, képességeik bizonyításához 

támogatást érdemelnek, illetve megfelelő támogatással képesek lesznek kimagasló eredmények elérésére. 

 

2. §. A rendelet hatálya Bicske város közigazgatási területén állandó lakcímmel, illetve legalább egy éve 

tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki. 

 

3. §. Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározza az alap keretösszegének 

mértékét. 

2. A támogatás mértéke, időtartama 

 

4.§. A tehetséggondozási támogatás maximális mértéke 50.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás 

pályázónként, amelyet az Önkormányzat a 3. § szerinti, éves költségvetésében elkülönített keretéből 

finanszíroz.  

 

5.§. A tehetséggondozási támogatás iránti kérelmet a Bicske Polgármesteri Hivatalba (a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon (1. számú melléklet), 

évente két alkalommal, január 15-ig és szeptember 15-ig. 

 

6.§. Tehetséggondozási támogatás iránti kérelmet maga a pályázó, kiskorúak esetében a törvényes 

képviselő nyújthatja be. 

 

7. § A kérelemhez mellékelni kell: 

 

a) a pályázó tudományos, művészeti, sport, illetve tanulmányi tevékenységének bemutatását, melyben 

a pályázó nyilatkozik arról, hogy milyen formában, milyen gyakorisággal végzi a tevékenységet, 

bemutatva az eddig elért eredményeket, 

b) a pályázó szakmai ajánlását az edző, felkészítő tanár, mentor, osztályfőnök, vagy a tevékenységet 

segítő más szakember részéről, 

c) a pályázó adatvédelmi nyilatkozatát (3. sz melléklet). 

 

8. § Egy pályázó részére egy évben csak egy alkalommal adható a támogatás.  
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3. A pályázat elbírálása, a támogatás folyósítása 

 

9.§. A pályázatokat Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások és Gazdálkodási Bizottság tagjaiból, 

valamint az alpolgármesterből álló Munkacsoport javaslatára a Képviselő-testület bírálja el.  

 

10. § A Munkacsoport feladata a beérkezett pályázatok közül a támogatásban részesülők személyére 

vonatkozó javaslat kialakítása. A Munkacsoport üléseit az alpolgármester vezeti. A Munkacsoport akkor 

határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Döntéseit a jelenlévő tagok több, mint a felének 

egybehangzó szavazatával hozza meg.  

 

11. § A tehetséggondozási támogatás a pályázó, vagy kiskorú esetében a szülő vagy törvényes képviselő 

részére a határozat meghozatalát követő hónap 10. napjáig – a támogatási szerződés (2. számú melléklet) 

aláírása után – kerül kifizetésre. 

 

4. A támogatás felhasználása, elszámolása 

 

12. § A pályázó az elnyert összeg felvételekor a 10. §-ban foglalt támogatási szerződésben vállalni köteles, 

hogy a szerződés aláírásától számított egy éven belül írásban beszámol a Munkacsoportnak a támogatás 

felhasználásáról, illetve a segítségével elért eredményekről.  

 

13. § A támogatást elnyert pályázók nevét az Önkormányzat hivatalos lapjában nyilvánosságra kell hozni. 

A közzétételről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

 

14. § Amennyiben a pályázó a támogatási szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz 

eleget, úgy a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai szerinti 

visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

15. §  Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.  

 

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 rendelet-tervezet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

 

3) napirendi pont a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
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Fritz Gábor tájékoztatójában elmondja, hogy az SzMSz és az Mötv. alapján a képviselő-testü-

letnek következő évre szóló munkatervet kell összeállítani. Változás, hogy a korábbi gyakorlat-

hoz képest a testületi ülések egy héttel korábban kerülnek megtartásra, melyet a döntések határ-

időben történő végrehajtása indokolja. Két javaslat érkezet, melyeket a munkatervbe beépítettek. 

 

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

zanak. 

 

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 

146/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről 

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

zottsága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat a Képviselő-testület 2019. évi 

munkatervéről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselő-testület rendes ülé-

sét az alábbi időpontokban, 8.30 órakor tervezi megtartani: 

 

2019. január 23. (szerda) 

2019. február 20. (szerda) 

2019. március 20. (szerda) 

2019. április 17. (szerda) 

2019. május 22. (szerda) 

2019. június 19. (szerda) 

2019. szeptember 18. (szerda) 

2019. október 22. (kedd) 

2019. november 20. (szerda) 

2019. december 11. (szerda) 

 

A 2019. évi munkatervét a határozat mellékelte szerint fogadja el.  

 

Melléklet a 146/2018.  határozathoz 

 

2019. ÉVI RENDES ÜLÉSEK 
 

ÁLLANDÓ NAPIRENDEK 

 

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról. 
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2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről. 

3. A polgármester átruházott hatáskörében megállapított szociális támogatások. - zárt ülé-

sen 

JANUÁR  

1. Vagyonnyilatkozatok vizsgálatáért felelős bizottság beszámolója a képviselő-testületnek. 

2. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapo-

dás felülvizsgálata. 

3. Esetleges további Együttműködési Megállapodások felülvizsgálata. 

4. Döntés 2019. március 15-i ünnepi programról. 

5. 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása 
(Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) be-

kezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi 

költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költség-

vetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

A 2019. évi költségvetési rendelet benyújtási határideje 2019. február 15., ezért amennyiben a januári ülésre 

nem tudják elkészíteni a 2019. évi költségvetésről szóló előterjesztést, akkor rendkívüli ülést kell tartani.) 

6. Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020-2022 évek kö-

zötti időszakra 

7. 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

 

FEBRUÁR  

1. Polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása. 

2. Pályázati kiírás „Bicske a virágos város” címmel. 

3. Kapcsolat Központ 2018. évre vonatkozó szakmai beszámolója. 

4. Döntés „Te szedd” akcióban történő részvételi szándékról. 
(Országos akció 2019. március 18-24.) 

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóközszolgálta-

tással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásról 

szóló döntés 

 

MÁRCIUS 

1. Döntés a 2019. évi Bicskei Napok programjáról. 

2. Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről szóló döntés. 

3. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatáról. 

4. Döntés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. könyvvizsgálatát ellátó személy megválasztásáról 

2019.06.01-től 

(A jelenleg megbízo 

5. Döntés „Év Rendőre” kitüntetés adományozásáról. 

 

 

ÁPRILIS 

1. Bicske Város Önkormányzat Gazdasági Társaságainak 2018. évre vonatkozó éves gaz-

dálkodási beszámolója. 
(Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft., Bicske Építő Kft., Bicske-Csabi-Mány Vízter-

melő és Szolgáltató Kft., Zöld Bicske Nonprofit Kft.) 

2. Döntés a 2019. évi Pedagógusnapról. 

3. Bicskei Orvosi Ügyelet Bicske településre vonatkozó 2018. évi beszámolója. 

4. 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotása. 
(Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zár-

számadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, 
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hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet 

követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.) 

5. 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 

6. Döntés kitüntető címek adományozásáról. 
(„Bicskéért” kitüntetés, „Év Tűzoltója”, „Bicske Város Sportjáért”, „Bicske Város Díszpolgára”, „Bicské-

ért Emlékérem”, „Bicske Városáért Közösségi díj”, „Év Köztisztviselője”, „Bicske Város 2019. évi Egész-

ségügyi és Szociális Díja”, „Bicske Város 2019. évi Oktatás- és Művelődésügyéért”, „Jó tanuló, jó spor-

toló” „Kiemelkedő Munkáért”, „Bicskéért Elismerő Oklevél”) 

7. Tájékoztató a pályázatok aktuális állapotáról 

MÁJUS 

1. A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetőjének Bicske településre vonat-

kozó 2018. évi tűz elleni védekezésről szóló beszámolója. 

2. A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének Bicske településre vonatkozó 2018. évi beszá-

molója. 

3. Semmelweis-napi program előkészítése. 

4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása. 

5. Civil szervezetek részére nyújtott 2018. évi támogatások elszámolása.  

6. A lakosság tájékoztatása Bicske környezeti állapotáról. 

JÚNIUS 

1. 2019. augusztus 20-i ünnepség előkészítése. 

2. Szent Mihály-napi sokadalom programjának előkészítése. 

3. Döntés egyes önkormányzati rendeletek technikai dereguláció útján történő hatályon kí-

vül helyezéséről. 

4. Nyári táborozó gyerekek térítésmentes uszoda használatának jóváhagyása. 

5. Döntés a 2019/2020 nevelési évben a Bicskei Városi Óvoda óvodai csoportszámának 

meghatározásáról 

Közmeghallgatás 2019. június hónapban 

Tájékoztató a 2019. év eseményeiről 

SZEPTEMBER 

1. Tájékoztató Bicske Város Önkormányzat 2019. év I. félévi gazdálkodásáról. 

2. Döntés 2019. október 6-i ünnepi programról. 

3. Döntés 2019. október 23-i megemlékezésről. 

4. 2019. évi költségvetés II. negyedévre vonatkozó rendelet módosítás. 

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz. 

6. Tájékoztató a pályázatok aktuális állapotáról 

OKTÓBER 

1. Adventi városi adománygyűjtő akció meghirdetése. 

2. Adventi programok jóváhagyása. 

3. 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

4. Bicske Város Önkormányzat Gazdasági Társaságainak 2019. év I. félévre vonatkozó gaz-

dálkodási beszámolója. 
(Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft., Bicske Építő Kft., Bicske-Csabi-Mány Vízter-

melő és Szolgáltató Kft., Zöld Bicske Nonprofit Kft.) 

5. Iskolai körzethatárok véleményezése. 
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NOVEMBER 

1. Döntés az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezett-

ségéről, valamint képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről. 

2. Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

3. 2020. évi Bicskei Jótékonysági Újévi Koncert támogatásáról. 

4. Döntés a 2020. évi Városi disznóvágás rendezvény megszervezéséről. 

5. 2019. évi költségvetés III. negyedévre vonatkozó rendelet módosítás. 

6. A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységé-

nek bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott köré-

nek közzétételéről. 

7. Beszámoló a 2019. évi adóztatásról. 

8. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

9. Tájékoztató a pályázatok aktuális állapotáról 

 

DECEMBER 

1. 2020. évi munkaterv elfogadása. 

2. Döntés Bicske Város Önkormányzat 2020. évi rendezvénytervéről. 

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről. 

4. A polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása 2020. évre vonatkozóan 

 

 

4) napirendi pont az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor tájékoztatójában elmondja, hogy a jogszabály írja elő, hogy a képviselő-testületnek 

felül kell vizsgálnia minden évben a bérleti- és használati díjakat. Nem javasolják a díjak módo-

sítását, egyrészt a gazdasági folyamatok nem indokolják, másrészt pedig a lakosság terhei ne 

növekedjenek.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy négy határozatról kell döntenie a bizottságnak. Meg-

kérdezi 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: 

 

 

 

 

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

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
147/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálata 

 

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

zottsága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat az önkormányzat által alkal-

mazott lakásbérleti díjak felülvizsgálata  szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott lakásbérleti díjakat, 

és  

1) úgy határoz, hogy 2019. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 

30.) önkormányzati rendelet szerint megállapított egységárakat és feltételeket. 

 

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 
148/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálata 

 

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

sága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat Az önkormányzat által alkalma-

zott helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott helyiségbérleti díja-

kat, és  

1) úgy határoz, hogy 2019. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról 

szóló 45/2013. (II. 28.) képviselő-testületi határozat mellékletében megállapított egység-

árakat és feltételeket. 

 

 

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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
149/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálata 

 

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

sága elfogadásra javasolja Bicske Város Az önkormányzat által alkalmazott közterület-

használati díjak felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott közterület-haszná-

lati díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2019. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati rendelet 1. 

mellékletében megállapított egységárakat. 

 

 

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 

150/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálata 

 

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

sága elfogadásra javasolja Bicske Város Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazda-

sági földbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott mezőgazdasági föld-

bérleti díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2019. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a mezőgazdasági földbérleti díj megállapításáról szóló 488/2014. (X. 10) 

képviselő-testületi határozat szerinti 1500,-Ft/AK árat.  

 

 

5) Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor tájékoztatójában elmondja, hogy az Mötv. alapján a jegyzőnek évente be kell szá-

molnia a Képviselő-testület felé a hivatal működéséről. A beszámoló szervezeti egységenként 

készült. Kiemeli, hogy 2019. január 1-jétől ASP rendszerhez csatlakozik az önkormányzat. Ez 

egy központi kormányzati rendszer, a helyben használt gazdálkodási, iktató, vagyonkataszter stb. 
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szoftvereket fogja kiváltani. Az informatikai biztonság is fokozódik ezáltal. Jövőre a választások 

miatt is nagy feladat vár a köztisztviselőkre. 

 

Dr. Bourgla Ossamah kérdezi, hogy központilag várható-e létszám leépítés jövőre a polgármes-

teri hivatalokban, van e olyan kötelezettség, mint a központi államigazgatási szerveknél. 

 

Fritz Gábor válaszként elmondja, hogy az önkormányzatoknál nincs előírva a létszám leépítés. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kérdezi, hogy az ASP átállásnak van e anyagi vonzata.  

 

Fritz Gábor válaszában elmondja, hogy van anyagi vonzata, mert az adatoknak az új szoftve-

rekbe történő migrálását cégek végzik. Az önkormányzat részt vett erre a célra kiírt pályázaton, 

melyen nyert, így részben pályázati pénzből valósulnak meg ezek a feladatok. 

 

Iványi Ferencné megköszöni a Polgármesteri Hivatalnak az elvégzett munkát. 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: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
151/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről 

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

zottsága elfogadásra javasolja Bicske Város Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 

2018. évi működéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi mű-

ködéséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

6) Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor tájékoztatójában elmondja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló törvény írja elő, hogy a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, 

értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente 

egyszer tájékoztatja a lakosságot. Jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat a 

beszámoló elkészítésével. Kiemeli, hogy a külterületen tevékenykedő mezőőrök nyomán az ille-

gális szemétlerakó helyek csökkentek. 
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Dr. Bourgla Ossamah az avarégetéssel kapcsolatban kérdezi, hogy várható-e változtatás vagy 

marad a péntekenkénti égetés.  

 

Fritz Gábor elmondja, hogy csak a kijelölt időpontban lehet avart égetni, de azt is csak akkor, 

ha nem tudják a zöldhulladékot másként hasznosítani. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné megfogalmazza a bizottsági véleményt, miszerint a bizottság kéri, 

hogy a helyi újság ismételten jelenjen meg egy tájékoztatás az avarégetéssel kapcsolatban. 

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: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

152/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

 

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

zottsága elfogadásra javasolja Bicske Város tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a környezet állapotáról adott tájé-

koztatást tudomásul veszi. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás közzétételéről gondoskodjon. 

 

 

 

7) Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban érkezett észrevételekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a partnerségi egyeztetés során a Grund területét érintő eljárással 

kapcsolatban érkeztek észrevételek. A beérkezett észrevételek azonosak, melynek lényege, hogy 

nem értenek egyet, hogy a Grund területén lakóépületek legyenek kialakítva. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné elmondja, hogy a képviselő-testület korábban kapott egy tájékoztatást, 

hogy ha ez az adott terület beépítésre kerül, akkor is biztosított a zöldterület Bicskén 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a Grund területétől nem messze található a Bicske Szíve Park, 

amely könnyen elérhető a lakosság számára ahol sportolás iránti igényüket ki tudják elégíteni. 
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Iványi Ferenc Tivadarné csodálkozik, hogy észrevétel érkezett, mert azt tapasztalja, hogy nem 

használják ki ezt a területet az emberek, csak kutyasétáltaóként funkcionál. 

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: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 
153/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban érkezett észrevételekről 

 

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

zottsága elfogadásra javasolja Bicske Város Településrendezési eszközök módosításával 

kapcsolatban érkezett észrevételekről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 241/2018. (IX.26.) számú önkormányzati 

határozata alapján megindított településrendezési eszközök módosítása-Grund területe tárgyú, 

a bicskei 2363/1 és 2363/2 ingatlanok területét érintő eljárásban a partnerségi egyeztetés során 

beérkezett lakossági észrevételeket megtárgyalta. 

A Képviselő-testület megerősíti a változtatási szándékát, az eljárást változatlan formában kí-

vánja lefolytatni. 

A Képviselő-testület a döntését az alábbiakkal indokolja: 

Az elmúlt években a város vezetése felé többen jelezték üres, beépíthető lakótelkek 

iránti igényüket, ezért arra való tekintettel, hogy a város belterületén nincs olyan 

önkormányzati tulajdonú ingatlan, melyen lakótelkek osztása lehetővé válhatna a 

Képviselő-testület az ún. Grund lakócélú felhasználását tervezi. 

 

A város vezetése a Bicske Szíve park fejlesztésének megindításával meghatározta 

a város zöldfelületi rendszerének átalakítási ütemét, irányát, így a Bicske Szíve 

parkban a jelenleginél sokkal magasabb minőségű és sportolási lehetőségekkel ki-

alakított park jön létre, mely alapján a Grund területe az Önkormányzat tervei sze-

rint bicskei családoknak lakóház építése céljából értékesítésre kerülhet. A telepü-

lésrendezési eszközök módosításában a lakáscélú hasznosítás úgy került meghatá-

rozásra, hogy ott konkrét, kötelezően kialakítandó telekhatárok nem kerültek fel-

tüntetésre, így a telekalakítások során még mindig nyitva áll annak a lehetősége, 

hogy az új lakóterületen is maradjon parknak, játszótérnek alkalmas hely a haszno-

sítás során. 

További indok a meglévő zöldfelületi rendszer átalakítására, hogy a Grund terüle-

tétől 700 méteren belül több más fejlesztéssel érintett -jelenleg alulhasznosított- 
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zöldterület található, melyek elhelyezkedésüknél és méretüknél fogva sokkal alkal-

masabbak az észrevételt benyújtók által leírt köz és sportpark funkció ellátására. 

 

 

 

8) napirendi pont  

Bejelentés 

 

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

Bejelentés nem volt, az ülést 16 óra 50 perckor bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné Komlós Kolos 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

 elnöke tagja, jkv. hitelesítő 


