
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

rendes, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4. 

 

Az ülés időpontja: 2020. január 23. (csütörtök) 13.00 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Börcs Antal bizottság elnöke 

Molnár Dániel bizottsági tag 

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag 

Szabó Attila bizottsági tag 

Horváth János Koppány bizottsági tag 

 

Az ülésen távollévő tag:  

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor jegyző 

Dr. Hatos Ágnes Műszaki iroda vezetője 

Bajtekné dr. Halász Ildikó ügyintéző 

Schulman Izabella ügyintéző 

 

Börcs Antal elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott 

bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Szabó 

Attila bizottsági tagot. Megkéri, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért, jelezze. 

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

1/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

a 2020. január 23. napján megtartott rendes, nyilvános ülés  

jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Szabó Attilát megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős:  Város- és Vállalkozásfejlesztés elnöke 
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Börcs Antal elnök új napirendi pontként felvételre javasolja a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettség teljesítéséről szóló előterjesztést. Kéri, aki elfogadja a módosításokkal a napirendet, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

 

2/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

a 2020. január 23. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a 2020. január 23. napi rendes, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszol-

gáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2)  Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezetője személyének meg-

választásáról 

 

3)  Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

4)  Bejelentés 

 

 

1.) Napirendi pont 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálta-

tásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Börcs Antal felkéri Fritz Gábor jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a közszolgáltató megemeli a díjat a jelen 2360 Ft.-ról, 2598 Ft.-

ra, ezért szükséges a közszolgáltatási szerződés és a rendelet módosítása.  

 

Börcs Antal megkérdezi, hogy van e kérdés. Nincs. Szavazásra bocsátja a szerződés módosí-

tást. 

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

3/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

Bicske Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

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

sága Bicske Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálta-

tási szerződést Pálinkás Róbert ügyvezető igazgató (8093 Lovasberény, József Attila u. 7.) 

által benyújtott, 2020. évre vonatkozó díjkalkulációnak megfelelően közös megegyezéssel 

módosítja. A szerződésmódosítás tervezetét megismerte, azt a melléklet szerinti tartalom-

mal jóváhagyja. 

2.  Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 

aláírására. 

 

Börcs Antal Szavazásra bocsátja a rendelet módosítás elfogadását. 

 

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

4/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálta-

tásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonat-

kozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének    ….. /2020. (...) 

 önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálta-

tásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tör-

vény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatá-

rozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkor-

mányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. § Bicske Város Önkormányzat teljes közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére 

jogosult és kötelezett közszolgáltató az EUROMAX 2005 Kft. székhelye: 8093 Lovasberény, 

József A.u.7. adószám: 13420642-2-07, (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi az önkormány-

zattal megkötött közszolgáltatási szerződés szerint. 

 

(2) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

12. § (1) A közszolgáltatás díja kéttényezős díj, amely az alapdíjból (nettó 1.913,- Ft) és az 

ürítés díjából (nettó 685,- Ft) áll és teljes összege nettó 2.598,- Ft szippantott köbméterenként 

a 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

2.) Napirendi pont: Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezetője 

személyének megválasztásáról 

 

Börcs Antal ismerteti a napirendi pontot és Horváth János Koppány személyét javasolja. 

 

Horváth János Koppány elfogadja a jelölését. 

 

Börcs Antal szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. 

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés  

Bizottsága 

5/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezetője személyének megvá-

lasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

az elnök akadályoztatása esetén a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsági ülés levezetőjének 

Horváth János Koppányt választja meg. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős:  Város- és Vállalkozásfejlesztés elnöke 
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3.) Napirendi pont: Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

Börcs Antal ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy vagyonnyilatkozattételi kötelezett-

ségnek mindenki eleget tett.  

 

Molnár Dániel megkérdezi, hogy a beadott nyilatkozatokat hogyan lehet megtekinteni a nyil-

vánosságnak. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy az SZMSZ szerint kijelölt bizottságnál kell kezdeményezni. 

 

Börcs Antal elmondja, hogy amennyiben esetlegesen indokolatlanul erős vagyonosodás követ-

kezne be a pozíció betöltése után, akkor indokolt lehet a betekintés.  

 

Molnár Dániel megköszöni a választ. 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés  

Bizottsága 

 

6/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Bálint Istvánné (polgármester) 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdé-

sében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének meg-

felelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa 

a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 7/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Csörgöl Ákos (képviselő) a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdé-

sében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének meg-

felelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa 

a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 8/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Bárányos József (képviselő) a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdé-

sében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének meg-

felelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa 

a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 9/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Dr. Bourgla Ossamah (képvi-

selő) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségé-

nek megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről tájé-

koztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 10/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Csonka István (képviselő) a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdé-

sében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének meg-

felelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa 

a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 11/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Ivanics Imréné (bizottság nem 

képviselő tagja) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 

39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a dön-

tésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 12/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Döme Lászlóné (bizottság nem 

képviselő tagja) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 

39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a dön-

tésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 13/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Németh Tibor (képviselő) a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdé-

sében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének meg-

felelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa 

a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 14/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Sulyokné Guba Judit (képvi-

selő) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségé-

nek megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről tájé-

koztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 15/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Dr. Lovasné Báder Katalin 

(képviselő) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. § 

(1) bekezdésében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsé-

gének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről 

tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 16/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Balázs Péter (képviselő) a Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kép-

viselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 17/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Némethné Horváth Nikoletta 

(bizottság nem képviselő tagja) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság 

elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 18/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Varga Györgyné (bizottság 

nem képviselő tagja) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. tör-

vény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a 

döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 19/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Börcs Antal (képviselő) a Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megfelelő 

módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kép-

viselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 20/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Horváth János Koppány (kép-

viselő) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségé-

nek megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről tájé-

koztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 21/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Molnár Dániel (képviselő) a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdé-

sében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének meg-

felelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa 

a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 22/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Iványi Ferenc Tivadarné (bi-

zottság nem képviselő tagja) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság 

elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Börcs Antal elnök szavazásra bocsátja személyenként a határozati javaslatot.  

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

 23/2020. (I. 23.) HATÁROZATA 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  

teljesítéséről 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság megállapítja, hogy Szabó Attila (bizottság nem 

képviselő tagja) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 

39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettségének megfelelő módon eleget tett. A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a dön-

tésről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2020. január 23. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

Iványi Ferenc Tivadarné kéri az adminisztrációs hiba javítását, miszerint Börcs Antal a bi-

zottság elnökeként szerepeljen. 

 

4.) Napirendi pont 

Bejelentések 

 

Börcs Antal elnök kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek további bejelentése.  

 

Molnár Dániel jelzi, hogy lakossági panasz érkezett hozzá egy kutyával kapcsolatban kérdezi, 

hogy mi az eljárás folyamata. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy feljelentést kell tenni a járási hivatalnál. 

 

Börcs Antal megkérdezi van e még valakinek kérdése. Miután több bejelentés nincs, 

megköszöni a közös munkát és az ülést 13 óra 10 perckor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Börcs Antal Szabó Attila 

Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

elnöke 

Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


