
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: 2022. november 29. (kedd) 10.00 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

 

Börcs Antal elnök 

Molnár Dániel bizottsági tag 

Horváth János Koppány bizottsági tag 

Szabó Attila bizottsági tag 

 

Az ülésen távollévő tag:  

Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag        (igazoltan távol) 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

 

Fritz Gábor  jegyző 

Molnár Enikő pénzügyi iroda vezetője 

Druzsin László műszaki iroda vezetője 

Schulman Izabella  ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

 

Börcs Antal tisztelettel köszönt mindenkit a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottság 2022. 

november 29. napi rendes, nyilvános ülésén. Megállapítja, hogy a bizottság ülése szabálysze-

rűen került összehívásra és 4 fővel határozatképes. Iványi Ferenc Tivadarné jelezte, hogy nem 

tud részt venni az ülésen. A bizottság ülését megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri  

Molnár Dániel képviselőt. Kéri, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét elfogadja az szavazzon. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

62/2022. (XI.29.) HATÁROZATA 

 

A 2022. november 29. napján megtartott rendes, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjé-

nek megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Molnár Dánielt megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Határidő: 2022.november 29. 

Felelős: elnök 

 

Börcs Antal a napirend elfogadását teszi fel szavazásra. Kéri, aki elfogadja az szavazzon. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

63/2022. (XI.29.) HATÁROZATA 

 

A 2022. november 29. napján megtartott rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadá-

sáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

a 2022. november 29. napján megtartott rendes, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1.) Partnerségi egyeztetés lezárásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Tájékoztatás Bicske város környezeti állapotáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bejelentések 

 

 

Határidő: 2022.november 29. 

Felelős: elnök 

 

 

1.) Napirendi pont: Partnerségi egyeztetés lezárásáról 

(176. sz. előterjesztés) 

 

Börcs Antal megkéri jegyző urat, hogy az előterjesztés tartalmát röviden ismertesse. 

 

Fritz Gábor jegyző köszöni a szót. Elmondja, hogy a képviselő-testület az elmúlt időszak ülé-

sein településrendezési eszközök módosításáról döntött. Elérkezett az eljárás abba a szakaszba, 

hogy a partnerségi egyeztetést le kell zárni. Észrevétel, vélemény nem érkezett így gyakorlati-

lag egy adminisztrációs döntés, amit most meg kell hozni. 

 

Börcs Antal köszöni a tájékoztatást, megnyitja a napirend felett a vitát. Nem lát jelentkezőt, 

ezért kéri szavazzanak. Aki a napirendi pontot tudja támogatni az most jelezze. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

64/2022. (XI.29.) HATÁROZATA 

 
Partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a 140/2022. (X. 17.), a 141/2022. (X. 17.), valamint a 142/2022. (X. 17.) határozataival 

megindított településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményezési sza-

kaszt lezárja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a terv elfogadásához szükséges egyszerűsített eljárás 

záró véleményezési szakaszát kezdeményezze az illetékes állami főépítésznél az E-TÉR 

felületen. 

 

 

Határidő: 2022. december 5. 

Felelős:  polgármester 

 

 

2.) Napirendi pont: Tájékoztatás Bicske város környezeti állapotáról  

(178. sz. előterjesztés) 

 

Börcs Antal kéri jegyző urat az előterjesztés tartalmát ismertesse a bizottság tagjaival. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget a tájékoztatás-

sal, minden évben aktualizálni szokták. Molnár Dániel képviselő úrnak volt egy szénhidrogén 

szennyezésre vonatkozó bejelentése, ez is belekerült a dokumentációba. Amennyiben van kér-

dés szívesen válaszol. 

 

Börcs Antal köszöni, megnyitja a napirend felett a vitát. 

 

Molnár Dániel képviselő köszöni a szót. Elmondja, hogy valószínűleg a hatóságok valamiféle 

eljárást fognak kezdeményezni az ügyben. Az önkormányzat, mint területileg érintett önkor-

mányzatnak joga van megismerni az itt talált dolgokról szóló dokumentációt és kéri, hogy él-

jenek is ezzel a jogukkal, továbbá ő is megnézné szívesen, hogy mit találtak. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy az eljárás abban a fázisban van, hogy megkapták az eljárás meg-

indításáról szóló végzést. Semmilyen ténymegállapítás nem volt csak egy jegyzőkönyv, ami 
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lényegében semmi információt nem tartalmaz. A végzés szerint 30 nap az ügyintézési határidő, 

ami hosszabbítható. 

 

Molnár Dániel elmondja, hogy szerinte valami olyanra számíthatnak, hogy 30 vagy 60 napon 

belül csak kiadnak egy határozatot arról, hogy kell állapotfelmérést végezni. 

 

Fritz Gábor meglátják, de természetesen közérdekből nyilvános adat, meg lehet ismerni annak 

tartalmát. 

 

Horváth János Koppány képviselő kérdezi, hogy a szénhidrogén szennyezés miből származ-

hatott. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy ott korábban a 80-as években egy benzinkút volt. 

 

Börcs Antal köszöni. Amennyiben nincs több hozzáfűzni való, kéri, aki a határozati javaslattal 

egyetért az szavazzon. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

64/2022. (XI.29.) HATÁROZATA 

 

Tájékoztatás Bicske város környezeti állapotáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a tájékoztatás Bicske város környezeti állapotáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 

bekezdése értelmében a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, Bicske város 

környezeti állapotáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, 

2. felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás helyben szokásos módon történő közzététe-

léről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3.) Bejelentések 

 

Börcs Antal egyéb bejelentés hiányában a nyilvános ülést 10.06 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Börcs Antal Molnár Dániel 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

elnöke 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

részéről jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


