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Előterjesztés 
Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt 

határidejű képviselő-testületi határozatok és a képviselői 

bejelentések végrehajtásáról  

1. előterjesztés száma: 109/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Dankó Anikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

 - Benedek Eszter 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: határozati javaslat 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A két ülés közötti időszak eseményeiről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket: 

 

1. 2019. április 15. Szerződéskötés - Rigó u. 6. ingatlan 

2. 2019. április 15. Dr. Soltész József temetése 

3. 2019. április 16. Helyi Védelmi Bizottság ülése 

4. 2019. április 16. Menetrendi egyeztetés 

5. 2019. április 17. Időpontkérő fogadása 

6. 2019. április 18. Időpontkérők fogadása 

7. 2019. április 24. Egyeztetés az M1 autópálya bővítése kapcsán  

8. 2019. április 24. 
Egyeztetés Teszár Tamással, a Zöld Bicske Kft. 

ügyvezetőjével és dr. Petrik Péter ügyvéddel 

9. 2019. április 24. Echo innovációs fórum megnyitása 

10. 2019. április 24. 
Egyeztetés Német Tiborral, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökével 

11. 2019. április 26. Időpontkérő fogadása 

12. 2019. április 26. Tervezői egyeztetés az M1 autópálya bővítése kapcsán 

13. 2019. április 30. A Kossuth utcai WhiteSkiff restaurátorműhely megnyitója 

14. 2019. május 3. 
Egyeztetés Csönge Norberttel, a Spar Magyarország Kft. 

logisztikai vezetőjével 
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15. 2019. május 3. Angyali Anyu díj átadása 

16. 2019. május 4. Tűzoltónap 

17. 2019. május 7. Intézményvezetői ülés 

18. 2019. május 8. Balesetmegelőzési fórum 

19. 2019. május 8. Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány ülése 

20. 2019. május 10. Honosítás 

21. 2019. május 10-13. Látogatás testvérvárosunkba, Altshausenbe 

22. 2019. május 6. 
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság ülése 

 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok:  

1.) 79/2019. (IV.17.) határozat 

A 2019. április 17. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

2.) 80/2019. (IV.17.) határozat 

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

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

3.) 81/2019. (IV.17.) határozat 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

4.) 82/2019. (IV.17.) határozat 

A Bicske, 0171/3 hrsz-ú ingatlan használatba adásáról 

A szerződés aláírásra került. 

 

5.) 83/2019. (IV.17.) határozat 

Az „M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya - Újváros csomópont 

között" tárgyú projekt településrendezési szerződésének jóváhagyásáról 

A szerződés aláírásra került. 

 

6.) 84/2019. (IV.17.) határozat 

Az önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos támogatás iránti kérelem benyújtásáról 

A pályázat benyújtásra került. 

 

7.) 85/2019. (IV.17.) határozat 

A 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

Kihirdetésre került. 



3 

 

8.) 86/2019. (IV.17.) határozat 

Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2019. évi pedagógusnapi rendezvényről 

A szervezés folyamatban. 

 

9.) 87/2019. (IV.17.) határozat 

A 2019. évi Városi Gyermeknap megrendezéséről 

A határozat megküldésre került. 

 

10.) 88/2019. (IV.17.) határozat 

Az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet támogatási 

kérelméről 

A határozat megküldésre került. 

 

11.) 89/2019. (IV.17.) határozat 

A Bicske Építő Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

A határozat megküldésre került. 

 

12.) 90/2019. (IV.17.) határozat 

Az Evangélikus Egyházközség részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

13.) 91/2019. (IV.17.) határozat 

A Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

14.) 92/2019. (IV.17.) határozat 

A Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

15.) 93/2019. (IV.17.) határozat 

A Bicske Barátok Egyesülete részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

16.) 94/2019. (IV.17.) határozat 

A Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

17.) 95/2019. (IV.17.) határozat 

A Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott 2018. évi támogatás elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

18.) 96/2019. (IV.17.) határozat 

A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére nyújtott 

támogatásáról 

A szerződésmódosítás megtörtént. 
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19.) 97/2019. (IV.17.) határozat 

A Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök megválasztásáról 

A döntés továbbításra került a Bicskei Járásbíróság felé. 

 

A Képviselő-testület 2019. április 17-én megtartott soros, nyílt ülésén elhangzott képviselői 

bejelentésekre tett intézkedések:  

 

 

Bejelentés Végrehajtás 

Az óvoda előtti kereszteződés életveszélyes. 

Átmenetileg, amíg valamilyen megoldás nem 

születik, javasolja, hogy a bejárattól feljebb 

lévő parkolókban tiltsák meg a parkolást, hogy 

belátható legyen az útszakasz. 

A telepített forgalomtechnikai tükrök 

(2 db) a beláthatóságot igyekeznek 

javítani. El kell dönteni, hogy az óvoda 

és üzletek közelében 3 db parkolót 

lehet-e nélkülözni. Amennyiben igen, 

akkor a három férőhelyet ismét 

zöldterületté kell alakítani, a 

parkolókat át kell építeni. 

(forgalomtechnikai akadályokat 

balesetveszélyes kihelyezni 

lezárásként) Forgalomtechnikai 

változtatáshoz a Megyei Közútkezelő 

hozzájárulása szükséges. 

A Munkácsy utca árkaiban több helyen megáll 

a víz, illetve betüremkedik az udvarokba is. A 

helyzetet fokozza az, hogy nagyobb esőzések 

esetén a Munkácsy utcának a lejtése pont 

bevezeti a Kisfaludy utcából a csapadékvizet. 

A mostani árkolási mélység, illetve lejtés nem 

viszi el ezt a csapadékvizet.  

Az utca jobb oldalán az első három 

traktust az ott lakók feltöltötték, 

valamint a probléma az egész utcát 

érinti, beleértve az átereszek 

újraszintezését, mozgatását is.  

 

A Lucernás-árok tisztítására szeretné felhívni a 

figyelmet, különös tekintettel a Tatai út 

környéki részen. A Tatai út úttest átfolyása 

kezd iszapolódni és a Tatai út – Kölcsey utca 

irányába úgy tudja, hogy még mindig ott van az 

a kerítéselem, ami fogja a hordalékot. 

Folyamatos a tisztítás (annak ellenére, 

hogy az említett szakasz a 

közútifeladatkörébe tartozik). 

A kerítéselem magánterületen van, a 

felszólításnak az eltávolításra nincs 

jogalapja. 

Tudnak-e annak érdekében tenni, hogy a 

körforgalom, ami a 100. számú főútnál van, az 

egy kicsit szebben nézzen ki. Elmondja, hogy 

olyan gyönyörű körforgalmi szigeteket lehet 

látni.  

A korabeli tervekhez a Közútkezelő 

csak részlegesen adta meg a 

hozzájárulását, a növényzet cseréjét a 

növénytelepítési terv alapján 

engedélyezte, de nem járult hozzá 

olyan tárgy (pl. kereszt, székelykapu), 

elhelyezéséhez, ami a pályaelhagyó 

járművek esetén akadályt képezne. A 
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korabeli növénytelepítési tervet, vel a 

közútkezelő hozzájárulását lehet 

frissíteni, a telepítésre a költségvetési 

tartalék biztosíthat fedezetet, az 

ápolásra vagy a tartalékban kell 

fedezetet biztosítani (vállalkozói 

karbantartás) vagy a BGSZ-nél kell 

forrást biztosítani. 

A Bartók Béla utcából egy árok vezet ki a 

József Attila utcára és ott is teljesen el van 

iszapolódva az átfolyó, amelynek 

következtében eső esetén a Bartókból lezúduló 

víz a járdán hömpölyög le a házak tövében és 

ezt nehezményezik a lakók. 

Elvégezve. 

 

 

Kérem a beszámoló elfogadását. 

 

Bicske, 2019. május 13. 

 

 Pálffy Károly 

  polgármester 

 

 

 

1. melléklet a 109/2019. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű  

képviselő-testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről, a 

határozatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések alapján tett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2019. május 15. 

Felelős:  polgármester 


